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van Breen. Amst. 1645 , 1649, 1660 (5de dr.), Schoonhoven
166 , Leyden 1682 (7de dr.), Rott. 1735.
Testainenten der 12 Patriarchen. Jacobs kinderen. 8..
Zie Rogge, P.O., bl. 121; Soermans, Kerk Reg., bl. 85;
Greydanus, Predd. o. d. Cl. v. Praneker, bl 136 ; A b coude,
bl. 330 , dank. bl. 175 ; Cat. de Groe, bl. 256.

SE ERS
(1-1Eito) word den 20 Mei 16,1 le Harlingen
geburen , den 21 J uiij 169 kandidaat in de classis van Franeker , in 1671 beroepen te Sexbierum , in 1 i77 te Ternaard ,
in L680 te Harlingen. In 1681 bedankte hij voor Oelft ,
doch in 1683 narn hij Amsterdam aan , waar hij den 15
Aug. door Ni c. de la Plan que bevestigd wart.
In 1721
hiell hij in de Noorderkerk ziju 50jarige predikatie over Ps.
LX.X1: 15-18 , werd in April 1727 emeritus , overleed den
4 April 1728 , in 't 8 iste jaar zijus 'evens , en went ptegtigin
de Westerkerk begraven. Zijn portret ziet het licht.
Zijn zoon Daniel Simon Siberstna bekleedle het predikambt te K.oudurn , Schennerhorn en Middelburg , waar hij
in 1728 overleed.
Sibersma behoorle tot die Coccejanen , die op de praktijk
des Christeadoins aandron4en. dij nuatte nit door ij ver on
de Jo(len tot het Christen.lo n te bren4ea , en gAl vele ,Igeleerde schrifteu in het licht. Ok b,oefen te hij de Neierd. poee.y.
[-Iii sch'eef :

illscheids-predikatie van Siebierum. 8°.
Intre-predikatie e lernaard. 8°.
Geesleliike mensch Artist. 1126. 8°.
Patnhoom des leoens. 16,7 , 1690. 8°.
Itoem der Christenen iz Ciristo Jesu den Ifeere, hare ge.
regtigheid, behelsende It Fundanent en Opbovo der Eenige
ware Religie , tot ocertmiginie van Joden,
christenen, en gerusteellinge van alien, die 3e1cgr4merd zijn
over den we der zaligheid. Eu daar aitvloeilende praktijk
der Christenen, or regte aard der deugden, die een gelovige
betrachten heeft , om zijn roe. in Christo te bevestigen,
3de dr. Leeuw. 1637. A.rnst. 1700. 8°.
Bijbelsche Gedichten. Arnst. 1701. 8°.

Fontein des Hells , arznyeoesen in den Heidelb. Catechisms.
Leeuw. 1691, 1696. Arnst. 1727, 1777. In 't Elgd. Frankfort 1699. 4 0 .
zie Boelcz. 1777a. bl. 419.

Abrahams Vrienclenmaal. Amst. 1714. 8 °.
Over he Oude geloof. Amst. 1715. 8..
Gonden Kleinoot en Moses, zeggenie: den Heere wen Godl
zult gij lielhebben, en. A.mst. 1715. 8°.
Zie Boeicz. 1725b. bl. 104.

De tenle van Hagar en Sara. Arnst. 1715. 8 ..

Palmboom des vrede opwassende voor Sion, onder veele
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vruyi in 'I laatsie der
verdrukkingen, tot een
nu herbloeijende in de tegenwoordige vrede gewaalet met de
maytige koning vau Frankrijk , Lowijs de XI V. 17 i 3.
Gouden Iteukallaar. A msf. 1716. 8°.
Over het Evanyelium van Johannes. Arnst. 1717. 4°.
Ware Christendom,. A mst. 1719. 4°.
Mogen jk het/elide met Leere der Waarkeid. 1686.
Zaligheit ugt de Joden. Am, 1720. 8°.
een Christen i$ en hoe te worden. 1699. Anist. 1723. 8°.
Ben lamp en hat voor ' Onde en Nieuwe Israel, vf verklaring over de niterlijke dinyen der wet, als de Besnijdenis ,
het Paschen, he Pin.esterleest, het Manna, ae Sabbath , de
Rotsteen, ook over de Ofierhande. An.. 1723. 8 0 .
Merkteekenen van den Me8sias. A rust. 1724. 6°.
De eeniye en &dive wey oat te komen in '8 Hemels Paradtje.
Amst. 1 25. 8 ..

Onderzoek van den ouden Joodschen Catechismus.

Amst.

1726. 8°.

Paradtjsche Godgeleerdheid. A mst. 1727. 8°.
Heerlijkheid Gods bil Oudenaerde. Anist. 1709. 8°.
Heerlijkheid Gods bij Itammeleys. A mst. 1706. 8 °.
Heerlijkheid Gods aan den Donauw. Amst. 1704. 8°.
Heerlijkheid Gods in Piemont. Amst. 1706. 8. , waarvoor
hij door de Staten- Generaal met een gouden gedenkpenning

werd beschon k en.
De Throon van Gods yenade , yebouwt op den Throon zijner
Heiliyheid Amst. 1727. 8°.
Zie Boekz. 1727b. bl. 76.
Het woord des levens. Amst. 1703 , 1732. 8 ..

Leer der Waarheit in haar voornaarnste gronden geestelijk
vergekken en openbaar yemaakt aan de Conscientie. Tot verliglinge , Heiliymakinge en Vertroostinye der zielen. Leeuw.
1700. 8°. (zesde druk). Utrecht 1749. 8°.
Reliyie van honing David. Amst. 1722. 8°.

Verklaringe over den Propheet Jesaias , en zulks bevestigt
uit het Evangelium, ten dienste van het Owl- en Nieuw- Israel.
De geestelijke menseh, aenyezvezen nit de Verklaeringe over
den II. Geest en des3elfs vrugten , door welke wij verlicht
worden tot de regte kennisse Godts en wedergeboren of geheiliyt
tot gelovt ende de Liefde Godts in zijn zoon, den Alessi.,
onzsn Zaligmaker enz. Amst. 1726. 8°.
Zie Boekz. 1726 b. bl. 172.
Zie Gr eyd an us, Naanzl. der Predd. onder de classis van Fratzeker , bl. 49, 104; II. Croese, Reg. der Amst. Predd ; Wagenaar, Amst. , D. VII. bl. 490; Paauw en V eeris, Vern. Kerkel.
Alphab. , bl. 186; A beoude, Naamr. , hi. 332, Aanh. , hi. 195;
Arrenberg, Naamr. , hi. 473; Ypey en Dermout, Gesch. d.
Ned. Herv. kerk , D. III. hi. 363 very. in de Aant.; GI a si us,
Godgel. Nedel 1. ; van der Aa, N. B. A. C. W oordenb. ; H. L.

6.3
Bentbem. Holt. Nirch und Sch.len Stoat. Tb. IT. S. 66$: K013.
cher, Li csch V. d. J1side1t. Cut., bi. 327 ; Ada erudit T. in.
Sup,. sect. 11 p. 6s4 Buekz. 728 a. 61. 620 Volgg.; R a, b u s , Boelcz.
van Europa 170, bi. 181, 182; Jocher.
S1 BE ItSM A (mn, J.) sch reef : de Collationibus. L. B. 1703. 4°.
Zie M u 1 ler, Cat. Diss. et Orat. Arid. , p. 169.
SIBINCIA (mr. F.) schreef : de bardanariies. Gron. 1741.4 °.
Zie Muller, t. a. p.
S1BLINK (mr. H. It.) schreef :
De sec. nuptiis. Traj. 1742. 4°.
lie Muller, t. a. p.
SI BRAN DA (JoANNEs) , den 20 Sept. 1668 te Witmarssum geboren , bezucht de Latijnsche school en vervolgens de
akademie te Franeker , waar hij met geen minder vrucht de
philo,ophiiche en literarische lessen bijwoonde , dan de theologische coilegien van van der W a Ft ijen, Vitringa en
It o 61 I. Tot voortzetting zijner letterkundige studien begaf
hij zich naar Leiden en Utrecht , waar hij de voorlezingen
van den beroemden J. G. Graevius bijwoonde. In 1692
door de classis van Leeuwarden onder het getal der candidaten
tot den H. Dienst opgenomen , opende zich een andere werkkring dan de kerkelijke voor Sibrand a. Hij werd in 1693
met den titel van praelector in de Grieksche taal aan de boogeschool te Franeker verbonden. Jammerlijk werd de 'grootsche vervvachting, die men van hem had, teleurgesteld , hij gaf
zich aan eene losbandige levenswijs over , die hem den 18
Dec. l 696 in bet graf sleepte , na in het vorig jaar in het
buwelijk te zijn getreden met Ida Swalue, dochter van
Bernhard Swalu e, med. dr. te Harlingen.
Hij schreet

Dissertatio de Statu Judaeae Provinciae sub Procuratvibus
veraque interpretatione Jolt. XIIX: 31, in 1689 onder C a mpegi us Vitring a verdedigd , en vervolgens door zijn broeder
Hero 1 ) vermeerderd met Observationibus quibusdam philologicis ,
ex Auctoris manuscriptis, Franeq. 1698 8 0., later in T h.
Hazaei en Conr. Ikenii Thesauri novi Theol. Philol.
Dissert. .Exeget. T. II. uitgegeven.
Diatribe ad 1 Petr. V : 5. Franeq. 1696 , ook in Hazaei
Bibl. Brem., Cl. VII. p. 954.
Ad 1. Gal. VI: 17. Franeq. 1696.
De Macello, .1 Cor. X: 25. Franeq. 1698. 4°.
Het ware Heiliydonz , toonende hoe de Heilige Godt niet

anders dan met 6etooninge van vijne heiligheit in de ogerhande
van den Messias, zijne genade aan den zondaar bewijst, en
1 ) Deze was s. min. cand. en conrector te Franeker , vervolgens
predikant te Waaxens en Ku baard.
41*
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hoe daarenboven de Twee Pilaren van Israel Schen Ad'onia ,
dat is den max des Beeren, en Sdemang Local. enz.
VI: 4, 5. Amst. 1719. 8°,
Zie Boekz. 17196. bl. 129.

Bet Jubile of gedachtenis van het villtigste jaar in de beI —18 ,
dieninge van Gods woorl; verhandelt wit Psalm L XXI:
waarbij eene verklaering over de deugden en volmaektheden van
Gods , anders ziine eiyenschappen. Amst. 1722. 8°.
Zie Boekz. 1722a. bl. 26.
Bekeerde Moordenaar. Amst. 1718. 8 0 .

Diatribe de raculo Dodonaeo. Positiones philologicae in collegio
privato an 1695 et 1696 disputatae. — Nolulae posihumae in
Josephi Librum 1 dnSiq. Judaicarum, in Havercamp, edit.
T. I. p. 60-65.
Zie Progr. An. Jo. Waieni ; Progr. fun. Sebast. Schelken ;
Brem. Cl. VII. p. 954; Saxe, Onom. T. V. p. 375; Vriemoet, AM. Fris • p. 707; Paquot. Aldm , T. I. p. 371; Glasins. Godgel. Ned. ; Kobus en de Rivecou, Rabus, Boekz.
V. Europa, 1698 bl. 294.

SIBRANDA (Poo), I lde abt van Lidlum , in de XIV
eeuw. Hij niuntte door deugd en geleerdlieid uit, en overleed
in 1328.
2ae Sibrandns Leo. de vita et rebus a,batum in Lid/urn . bij M atT 111. p. 562; (malted en ge.schenken
t haeus, Anal. Vet. aeni
V. Vriesl. D. 11. bl. 173; Foeke Sjoerds. Beschri, van Friesl. ,
, T.1.p.15;
D. 1. 1)1. 456; Hen, Joan Arntzenius,
de W a1, De Cl. Ens. Jurecons. Oral. , p. 6; Annot. p 3.

SIBRANDSZ. of SI BRAN 1 , IUS kSiBRAND), een Fries, nam
deel aan 't verbond der Edelen , en moeA ziju vaderlandsheide
boeten met verbanning.
Zie Winsemius, Hzt. , L. II. p. 90; Charterb. van Friesl. ,
D. III. bl. 727, 753; te Water,
bl. 293.

Verb. d. Edo/en,

D. III.

SIBRAN DUS, zesile abt der abdij Mariengaarde te Hallum,
die ornstreeks 1230 ha bestuur aanvaardde , en orn zijne hennis en be:chaving wijd en zijd in eere was, opende bit of in
het klooster eene openbare school , en plaatste aan haar hoofd
zekeren magister F red eri k , die voor eerie aatizienlijke jaarwedde in de morgenuren met zijne discipelen de heidensche
paten en geschiedschrijvers , en rm. het middaginaal A mbr osins, Augustinus en Hieronymus las.
, T. V. p. 250; Moll, Gesch. der Nederl. voor
Zie Mat th. ,
de fiery. ker k ,

T. II. p. 239, 240.

SICCAMA (HENRIcus) te Leeuwarden geboren , studeerde
te Franeker in de godgeleerdheid , werd candidaat en paedagoog aan het huis van den beer A. Ly c la m a a Ny eho 1 t,
grietinan over Opsterland , te Beets , in 1714 predikant te
Ouwsterhaule, in 1718 te Oudeschoot , in 1722 te Bergum ,
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1728 te Harlingen , 1732 te Leeuwarden , waar hij den 17
Dec. 1744 overleed.
Hij gat in het licht :

Kort begrip der waare Godtgeleertheit, of von& waarheden
van de Hero. kerk. Han. 1729., 8°. verm. druk. Amst. 1779. kl. 8 °.
Zie Boekz. 1730a. bl. 534.

De eerste beginselen van de waarheit , die na de Godzaligheit
is: Getrokken uit het kort begrip ; verm. met een alderbeknopst
onderwV 8. Han. 1732, 1742. kl. 8°. 3de dr.
en
be zuivere en veilige yeloofsweg om getroost te kven
zalig te SlerVen , of een korte verklaringe en toeeiginge van
den Heidelbergschen Catechisnzus in vraayen en antwoorden.
Benevens een kort ontwerp van deselve , en nog vier oefeningen
over het regte gebruik dee lleiligen Avondmaals. Leeuw. 1153.
2de dr. 8°.
Zie Greydanus, Naomi. d. Predd. onder de cl. v. Franeker, ,
bl. 53; Engelsma, Volgl d. Pre.. onder de cl. v. Zevenwouden,
bl 101 ; Eekhoff, Stedel. Bibl. van Leeuw., bl 16; Arren berg,
.Naamr.; A bcoude, Naaml., hi. 474; Koecher, list. v. d.
delb Catech., bl. 327.

SICCAMA (Dr. ABELUS) , sedert 1759 advocaat voor den
hove van Friesland, huwde de tweede dochter van Ferwerda,
en werd boekverkooper op den Eewal te Leeuwarden , waar hij
auctien hield , (loch weinig uitgaf. In 1781, toen hij burgemeester weal , was hij mede uitgever van de Vestinybouw van
Siderius. Later gat hij nog eenige kleinere geschriften ,
benevens rnej. Burna , vertaling van Gregory en de stuk ken
der Her, gemeente uit , die hij meest liet drukken door T j ailing de Vries.
Zie Eekhoff, Cat. d. l3ibl. v. Leeuw. , bl. 206. 439.
SICC A M A (SIBRANDus), zoon van den volgende, omstreeks 1570 te Bolsward geboren, had gedurende 7 jaren
tot leermeester Joannes Fungerus, en bezocht in 1590
de hoogeschool te Franeker , waar hij zich op de regtsgeleerdheid toelegde , en den graad van doctor verwierf ,
waarna hij in 1598 onder het getal van advokaten werd
aangertomen. Niet lang oeferide hij de praktijk uit, daar
hij secretaris werd van llasselt in Overijssel ; in 1602
werd hij secretaris van Bolsward. Hij .m 20 jaren tang
dit anibt waar,, en overleed den 31 Mei 1622. Hij huwde
Uilkje Reins, in 16 , 4 gestorven , die hem 2 zonen
schonk , 1. Renatus of Rein, in 1600 geboren , studeerde
te Harderwijk , en in 1620 te Ftaneker, waar hij zich
op de godgeleerdheid toelegde. Hij werd vervolgens predikant
te Wolsum en Westhern , en overleed in 1681, 2. Tj eerd,
in 1604 geboren , studeerde te Franeker in de medicijnen,
zette zich als doctor in zijne geboortestad neder , waar hij in

1650 overleed.

Zijne geschri f ten zijn
.1)e Judicio centumvirali libri II. Franeq. 1 , 97 , Halae 1723 ,
1716, curante C. 1/ 1. Zepernich , ouk in Graevii Thee T. IL
De veteri anno Romano Rommli et Numae Pompilli antitheses. Campis 1519. 4°. Ouk in Thesaurus. Graevii, T. VIII.
In Fast. 'Calendar.. Roman. praecidanea. Campis 1599.
4 0 . Amst. 1600. 4.. met den titel Fastorum Kalendarium libri
II, ex veteruns monumentis , marmoribus , nuatismatibus , aliisque
antiquitatum lragmentis , aucti et emendati.
Ook in Graevii
Thesauro. T. III.
Epistola de vita et mote Godefridi Sopingii. Praentissa est
Apologeticae responsioni Sopingii ad libellum anonymion. Franeq.
1618. 4°.

Lex .Frisionmin sivit antiquae Frisiorum kte , a reliquis veterurn
Germanorum legibus separatinz editae et notis illustratae. Awedu* t statula opstalbowica , anno 1323 rogata. Franeq. 1617.
40• G. H. Trotz had in 1758 het voornemen dit werk met
ultgebreide aanteekk. op nieuw uit te geven.

Epistolae in Sylloge Matthaei post Alciatunt contra V itanz monasticam , p. 152 , 281, 316. Ook beoefende hij
de Latijnsche en Grieksche poezij , blijkens zijne gedichten
with* Herbajus, Res quotidianae , Lycklama Membranae
en Furmerii Annales. Hij hetreurde den dood van R a p h.
C lingh yl , in een Gr. elegie , te gelijk met de oratie van
Ly c k lama gedrukt.
Hij wenschte ook uit te geven :

Commentarius ad Pragmaticam sanctionem Imp. Sigismundi
de libertate Frisiorum ; Notae ad Statuta Opstalbomica ; Notae
auctae et emendatae ad leges Frisiorum ; Comment. ad Tit. Dig.
de officio praefecti Urbi; Parerga , en een uitgaaf van Fe8tus.
Zie Struvius, Act. Liter , T. VI. p. 17; De Wal, de cl. Fris.
Iuris. , p. 41 , 161 , 439 ; Wi ar d a , Geschichte der alten Friesch
Gesetze in Continent Be Cl. Inst. Req. Bely., T. II p. 9; Sweertii,
Ath. Bat., p 673; Val. Andreas, Bibl. Belg., p 609; Fop.
pens, Bib, Belg. , T. IL p. 1095; Paquot, Mem , T. I. p. 88.
Eulog. Ictor. et Polit. n°. XCVI. p. 103, 104; To b.
Th. E be rt
Magyri, Eponym; Saxe, Onom. , T. III. p 45; Vriemoet,
Elog., p. 100; EngeIsma, volgt. der predd. v d. cl. v. Zeventvond ,
bl. 126; Hugo, Gesch. des Rom. Rechts Seit Just. , §. 318; Hoeffner, Comrnentar , uber der Instatut. , § 477. 4.•ot 1; Schwart zenberg, Voorr v. h. Charterb. D I. passim; Hal hertsma, Hulde aan
G. Japiks, D. II. bl 337; Stamboelc v. d. Fries add, I. 103. 11. 68.

SICCAMA (TETA.auus) of SICC AM A (LAE. CLAEsz.),
vad e r van den vorige , was licentiaat in de reeen , notarius
publicus en secretaris ,an Bolsward , welk arnbt hij in 1,78
min vaardde. Uij had veel i,ivloeil hi zijn aeli.rte4tad en op
de invoering der Hervormina , die !di met k rack vourstond.
Wizens- Jugler werd hij in 1,99 lid der stater, van Fries.
land , 't geen echter elders niet blijkt. H ij , as een geleerd
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Matt, die behalVe in de regisgeleerdheid ook in de geschiedenis
vah zijn vaderland zeer ervaren was. Hij schreef een ehronyk
van hetgeen er in zijn leettijd geschied is, waarvan F i r m (3.
ri us, die haar ii 1604 van zijn zoon te leen ontving , gewag
maakt.
Ook moet hij zeet welsprekend zijn geweest.. Hij hawde
See r pk e van Fop in a , in 1582 gestorven , en liet drie
zonen na , Si bran d us (die voorgaat) en Ni cola as, die
in 1596 te Franeker kwam , om in de regten te studeren en
een Epigram vervaardigde voor de Fastorum Kalend.libri8 van
zijn broeder.
Zie Winsemius, Chr. v. Vriesl. , bl. 374, 626, Hist., T. VI.
d. 439 , 457 ; J U gl er , Beytrage zur .Turistischen Biographie , T. III.
p.179; De Wa1 1.c.,p. 160, 161 Halbertsma en Stamboek, t. a. p.

SICC A MA (3 oHAN Ho.) werd den 18 Augustus 1802 te
Groningen geboren , en had tot ouders Hares Hilatius
Hor a Sicca ma, uit een oud en aanzienlijk geslacht gesproten , in vervolg van tijd schout bij nacht , en lid van het hoog
militair geregtshof,, en vrouwe Amelia Carolina Falck,
Zuster van den beroemden staatsman van (lien imam. Hij was de
oudste zoon an een talrijk gezin ; sedert 180 te Utrecht gevestigcl. Hier ontving hij de eerste gronden van onderwijs,
Maakte zich het Fransch en Engelsch eigen , en kwam ten
jare 1813 ander de onmiddelijke leiding van den verlichten
en welsprekenden predikarit F. van Teute m. Gedurende 6
jaren tot hoogere studie voorbereid en gelukkig ontwikkeld ,
werd hij in 1819 te Utrecht als student ingeschreven , waar
Schriider, van lieusde en Adam Simons zijne meest
geerde en geliefle leermeesters waren. Na in 1828 zijn Specimen inauyui ale de Ministerio public° met den hoogsten lof
verdedigd te hebhen , en tot doctor in de beide regten bevorderd te zijn , deed hij een uitstapje naar Londen , hij zijn oom
Falck, waar hij de voornaamste ministers en diplomaten van dien
ti.jd leerde kennel, In Nederland terugg.ekeerd , werd hij door
het hoog militair geregtshof tot commies grittier aangesteld ,
en , ongeveer negen jaar IHter, na het overlijden .an mr.
Jacobus Sche 1 tema, tot suhstituut grittier hij hetzelfde
collegie bevorderd (1838), en eerst den 8 Februarij 1s40
verkreeg hij den werkeliiken rang van gritlier, welke betrekking hij tot zijn dood vervulde.
Si eca m a was een man uitstekende verdiensten , die door
den hoogleeraar V reede in ziine belan,rijke levens4tets ,
waaraan wij deze hiographie on'tleenden , waardiglijk zijn aan
het licht gehragt. Van ziine in den zin der ()Alden doorgedrongen studie gi.tuigen zijne vertalingen van Grieksche en
zijiw hooge ingenomenln id met 0 ssi an
vijue sp,,rhretigieg van het Npeden/i,d, onder de do, hem
nagelaten papier. /ie. letterset. , die hij het enkel overzigt
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met verbazing vervult , onder welken ook vele onuitgegevene ,
door V reed e vermelde geschriften , en een reeks van aanteekeningen , gevonden.
Als student reeds nam hij deel aan de Gekortwiekte Faam,
een tusschen 1825-1827 door eenige uitgelezen jongelieden ,
op bet voorbeeld van de Arke Noachs, door Fal ck en zijne
vrienden uitgegeven Universiteits blad. Van zijn vaderlandsliefde gaf hij blijk toen hij in October 1830 met de Utrechtsche schutterij te velde toog , en in het vtaur bij Calmpthout,
tegenover den vijand zijne onverzaagdheid betoonde; doch die
liefde blonk niet minder uit in zijne veelvuldige geschriften.
IJverig aandeel nam hij aan de uitgave der Bijdragen tot de
kennis der Nederlandsche en vreemde kolonien, vvaarin eenige
der bondigste stukken nit zijne welversneden peu voorkomen ,
en welke verzameling werd geopend met zijn Overzigt van de

verrigtingen der Engelschen, ten aanzien van slavernij en slavenhandel. Hoogst belangrijk was zijn in October 1850 , als
lid der paatselijke schoolcommissie , ingediend verslag wegens
eene , zoo hij dacht te ver gedreverie weknschappelijkheid in
bet aan hun opzigt aanbevolen schoolwezen. Hij nam een
kortstondig aandeel aan de Nederlandsche Gedachten vtn mr.
G roen v an Prin s ter er. Van zijn politisch doorzigt getuigde , zijne in 1833 geschrevene grondige kritiek van het
met wegslepend talent bearbeid Essai sur la neeessite du re-

tablissement clu .Royaume des Pays Bas, eons le rapport du
systeme politique, connu sous le nom de spike de la Barriere,
in welke even cordate als kiesche bestrijding , de beginsellooze
bandelingen der Londensche conferentie en het dubbelzinnig
gedrag der Nederlandsche regering werden getoetst. Uok zijn
van zijne pen :

Twee verzoekschriften, ingediend door burgers van Leyden
en Utrech.t. Utrecht 1847.
Neerlands volksaard en staatswezen in verband bsschouwd.
Eene voorlez. gehouden in het leesmuseum te Utrecht den isten
Maart 1844. Utrecht 1844.
Verhandeling over de heerschende trekken in de nieuwe beschaving (in het Museum den 6 Maart 1840 gehouden), in
Alg. Letterk. Maands. voor 1850 11°. 8.
Foorlezing over Nederlands grond en leschaving in verband
beschouwd , gehouden in het Natuurk. Gezelsehap te Utrecht,
8 Maart 1839, in Alg. Letterk. Maands. voor 1840. n°. 7.
Siccama was sedert 19 Juni lid der Maats. van Ned.
Letterk. , en overleed den 2 October 1855.
Zie Hand. der Maats. 1854 tot 1855, bl. 3.
SICHTERMANNUS of SICHTERM AN (GERRIT) werd den
24 Julij 1688 te Groningen geboren. Hij was een zeer ervaren letterkundige en regtsgekerde , doch gaf aan den krijgsdienst de voorkeur. Bij zijn overlijden , op den 11 Febrkarij
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1730 , was hij kolonel der infanterie en bevelhebber der vesting Grave.
Hij schreef eene Dissertatio de poenis militaribus Romanorum. Groning. 4.• Amst. 1708. 12°. St ru vius prijst dit
werk zeer,, en noemt het een .eruditus trattatus , quo multae
leges variaeque antiquItates optime illustrantur."
Zie Struvii, Bibl. .Tur. Sel. , p. 246; J. F. Juglers Beytraege . zur .Tur. Biogr. , T. II; p. I. n°. XVII. p. 220 221 ;
Saxe, Onom. , T. VI. p. 88; Kobus en de Rivecourt; Ver.
woert.
-

SIC HEM (CHRISTOFF EL VAN) de Oude , waarschijnlijk in
Holland geboren , vestigde zich te Bazel. Daar was hij als
kunstgraveur werkzaam.
Men vindt o. a. platen van zijne band in :

Die dreizehn Ort der loblichen Eidyenossenschaft des alten
Bundes holier Teutscher Nation, mit yar lustiyen and schonen
Eiyaren U. 8. w. Gedruckt zu Basel, bey Christoffel von Sichem,
Formschneider. 1573. in fol.
Griindliche Beschreibung des freyen Ritterlichen und Adelichen Kunst des Fechtens u. 8. w. parch Joachim. Straatsb.
1570, Augsburg. Anno 1600 in 4°. oblong ; in den Titus
Livius. Straatsb. 1574 en 1596 in fol. , en in den flavius
dosephu8. Straatsb. 1581.
Hij woonde in 1580 te Delft.
Zie Kramm.

SICH E (CHRISTOFFEL VAN), de Jonge, figuursnijder gelijk
hij zelf zich noernt op de titels zijner werken , waarschijnlijk
de zoon van den vorige , omtrent 1580 te Delft geboren ,
woonde ten jare 1603 te Amsterdam , in 1608 te Leiden.
Het jaar van zijn overlijden is niet bekend , (loch zijne werken
zijn tusschen 1601 en 1646, in welk laatste j.r hij zich te
Amsterdam ophield , uitgegeven. Hij was een leerling van
Hen ricns Goltziu s. Zijne houtsneden zijn zeer menigvuldig , en die der gewijde geschiedenis , meestal kopyen naar
beroemdste meesters voor zijn tijd.
Zijne prenten komen voor in
Biblia Sacra. Dal is De geheele Heylige Schrifture en,.
,

versiert met veel schoone jiyuren , yesneden door C. v. S.,
voor P. J. P. Eerst t' Antwerpen bij Corn. verschuur. Ende
nu herdruckt bij Pieter Jacobs,. Pads. 16-46. in fol.
Oude Testament enz. Eerst t' Antwerpen bij Jan van Aloerentori , ende nu herdruckt 64 Pieter Jacobs,. Pads.
1657 in
fol. ; in De kindsheid onzes Heeren
C. bij denzelide. 1617. in
12°. ; Berm. Hugo , Pia desideria , .Emblemata etc. Antv. 1628.
12°.; De Passie in 9 bl II. 8°. ; De 12 Apostelen , kl. 4°. ;
De kerkleeraers 4 bl. in 16°. Het Tooneel der bolt ketteren.
Bestaende in varscheyde (21) .,Albeeldsels van valsche Propheeten , Naecht-loopers , Geestdrajvers ,
Seclarieaen en Duyvel-

kunstenaren. Byeen veryadert en in 'I coper yeSneden door U.
V. S. Te Middelhurg enz. ..knno 1660 in lot (De eerste Lat.
uitg. is van Arnhem 18 pl. doch de meeste zijn van C o rn eIi s); Historische Beschryvinye ende aibeeldinye der V or.

nemste Hooft-ketteren, so van de Catholycke ende Christelycke
Kerke, yhelyck als swermers ende dzvaelyeesten verbannen syn,
en-z. A.rnst. 1508. fol. (eerste druk van het voorgaande).

.Lustleol der zielen-inhoud: Het leven ende lijden onses. Heeren
J. C. met meditat. daer op, uyt Lud. de Ponte, , S. J. -2. De
Wercken der App. 3. De Openbarinye van St. Jan, met cone
verclar. uyt de H. Out- Vaders. Alles in 300 schoone jiyugren
qhesnedan door C. v. Sichem. Leven 1629. 80.
Voorts heelt men van hem :

De Evanyelisten. Tot Amsterdam by Christ. Van Sickens,
.Figursnijdet in de seylende zvindtzvayhen; Bibelg Tresoir ; de
12 Maanden, de Zeilende I/liven door St e v in uitgevonden.
Lie Immeritel; Kranlm.
SICHENI (CHRISTOFFEL VAN), koper- en bout graveur,, omstreeks 1 -100 . te Amsterdam werkzaarn. Het portret van Paulus Hoc/Welder , en de titelplaat v6or C o rn in el in s' Hortus
.ilinstelaedanz. AMA. 1701 in fol. zijn o. a. van zijn werk.
Zie Kramm.

SICHEM (CoRNELis VAN) arbeidde met C Ii ri s t of fel- de
Oude , en K a r el (die volgt). Volgens B as a n zou hij over
de 6000 platen gegraveerd hebben. De figurer) der Vorsten
in de Geschiedenis d. Nederl. van E. v an R eyd, Arnhem
1626 In fol. zijn van hem en Karel. Ook vindt men zijn
monogram op de meeste platen in de boven aanget. Hooft.

Ketteren.
Zie Kramm.
SICHEM (KAREL VAN), reeds in den aanvang der 17de eetiw
met C h rist o 1 lel werkiaam. Bij N a g ler vindt men van
Kern 21 pOrtretten , stuks gewijde en een kerkelijk °riderwerp , door hem gegraveerd en beschreven.

Lie Kramm.

SL' F1lM (P. C. VAN), graveur van eel-) mansportret , doch dit
iou volgens Nagler, dat van Otto Henn van Schwar t-

zen b u rg, een schoon en zeldtaarn portret door C Ii ri s to I f el
de Jonge zijn.
Zie Kramm.
S (PETRus) was eerst pastoor te Koudurn narn ,
SIC HE

de hervormde leer toegedaan , in 1567 de vlucht , wend in
1576 te Purmerend beroepen , in 1583 te 1,einuin. Ook
was hij dat jam' Scriba der Synode te Franeker. In 1587
sch'reel P e't rus Dat Ii enus hem een belan,ijken brief, die
Vali Kist en
in U. VIII van het Archie!' voor Kerk. Ge8ch.

Roy a ard s bewaard is. Dathenus noemt hem : V ir erudi.
tione et pit:tate eximius."
Zie Greijdanus, .1Vaaml. der Predd. in de cl. v. Franeker , bl.
144; Paauw en Veeris, Vern. Kerk. Alph. , bl. 187; Winsemius, litst., L. II. p. 88; Schotanus, Eris. Llist., p. 741.
SICKES (J ELLE) , sedert 1514 grietman van Smallingerland ,
was een aanhanger van de Saksische partij , en moest , dewij1
het meerendeel der ingezetenen zijner grietenij de Geldersche
aankleefden , de vlucht naar Leeuwarden nemen. De kans
schoon ziende , trok hij met zijn zoon en eenige andere waaghalzen den 25 Februarij 1515 naar Oudega, en stak aldaar
den brand in het dorp , zoodat wet 35 huizen vernield werden.
Spoedig evenwel kwarnen de inwoners op de been , en het
gelukte hem met hunne naburen uit de omliggende dorpen ,
op het luiden der klok gewapend bijeengekomen , de overweldigers te verjagen , en twaalf hunner te dooden , waaronder
zich bevonden J elle Sickes zelf, zijn won en een procureur of advocaat van het hof,, air. Dirk genaarnd.
Zie Gabbema, Verh. v. Leeuw., bl. 297; Schotanus, Fries.

Gesch. , bl. 564; v. Sminia, N. .Naaml. v. Grietm.,

bl. 138, 139.

SICKINGA (InsaitD), werd in 1581 raad in den hove van Fries.
land. Bekend is zijn vrije taal tegen Caspar de Robles, die
het hof wilde gebruiken tot invoeriw; van voor de Friezen
zeer onaangename belastingen. Zulks had de ongunst van den
stadhouder ten gevolge. Zelfs werd hij (willen sommigen) in
zijn huis gebannen; 't geen hij zoo zeer ter harte nam , dat
hij (1570) van droefheid stierf , en alzoo de hangende procedures van den procureur general buiten gevolg bleven. Dr.
George W esten do r p, later vermaard koningsgezind syn.
dicus , was zijn opvolger.
Zie Carolus, de reb. gestis Casp. de Robles, p. 218; Schot anus, Friesche Hist.. p. 787 790; Winsemius, list. p. 177,
178; Scheltema, Staatk. IVederl.
-

,

SICKINGA (PIETER VAN) , heer van Zuidwolde, grietman
van Barradeel , een Omrnelander edelman , was kapitein en
drossaard te Harlingen. Den 4 November 1577 kreeg hij
van den stadhouder Rennenberg last , om met Francois van
Pipenpuy, grietman van Hemelurner Oldephaert, de geschilt usseh en gedeputeerden en de soldaten , die in de Lemmer in bezetting la,en , te vereffenen. In den aan yang van
het volgende j.r overleden zijride , werd tot op d e I,e,, oern ing
van zijn opvolger de secretaris Hermann us Grapheus
tot suhstituut aangesteld.
Zie Charterb . D. 11. hi. 1163, D. IL. bl 1163; v. Sminia,
N. Nano., van Grietm. ,

bl. 209.

SICKING, A (TJAL...vA,), kvas mnst reeks 1575 van de Spawn
sche zijde tot grietman en dijkgraaf van Wijirbritseraileel benoemd , en was ook vaandrig.
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Hij huwde N. Maack e van Siercksma.
Zie v. Smin ia , t. a. p. bI. 297.
SICKINGA (PETER), beroemd staatsman , burgemeester te
Groningen. Hij is tot belangrijke bezendingen gebruikt , zoo
als in 1504 naar Vollenhove om een stilstand van wapenen
te treffen , later vergezelde hij meestal Willem Fred eriks
en Jelmer Ca n te r. Een ijverig tegenstander der heerschzucht van de Saksische hertogen , had hij een groot decl aan
het inroepen van den hertog v an Gelder, en werd dikwerf
aan hem gezonden. In 1524. handelde hij te vergeefs met de
Bourgondische Friesen tot vereeniging. In 1525 betoonde hij
grooten ij ver in het dempen van het oproer,, en werd benevens
drie andere regenten gedwongen , zich als borgen voor stads
schulden te stellen.
Bij het toenemen van 't oproer , verliet hij de stad , en
trok naar den hertog om dezen van den stand der zaken te
verwittigen. No barstte de woede nog meer tegen hem en
zijn scboonzoon Johan Jarg es nit. De weifelende handel
van den hertog en van den stadhouder van Merwick,
die deel had aan de opstokingen van 't gemeen , deed hem
afweztg blijven. Dientengevi—ge had hij weinig leeds van het
in 1527 hervat oproer. Later vinden wij niets van hen aangeteekend. Vele Jaren ,ereen was hij (honore consulari
continuato zegt Emmiu s) ourgemeester geweest.
Hij was de zoon van Feye Sick i n ga en Lam k e Jar.
g e s , en huwde in 1-1413 W en negien Alma, dochter van
Ile Alma en Bywe Broersema, en liet na 6en zoon,
Jan, en eene dochter,, F e y e.
Zie E m m i us, list. Fris , passim ; Tegenw. Stoat an Gron., D.
I; Scheltema, Staatk. .Nederl.; Kobus en de Rivecourt;
V erwoert.
SI,'M A (LAmBERTus) , doctor in de regten , werd in 1632
grietman v. Gaasterland en overleed den 4 December 1636.
Zijne vrouw was Aaltje Jori s.
Zie v. Sminia, t a. p. bl. 380.
SIDERIUS (MATTHEus), zoon van Si ck e Si d eri us,
rentmeester van Leeuwarden , werd aldaar in 1693 geboren.
Hij klom in dienst van den lande op tot den rang van luitenant kolonel en ingenieur , en overleed voor 1781. In dit
jaar verscheen van hem : La Theorie de la Fortification, represent& dans lee trois methodes de fortifier de M. de Vauba

avec un examen exact cur leure principales maxim, principes
Leeuw. 1781 met 29 uitslaande
et manieres de construction
platen , 8°. Hiervan verscheen te Amsterdam in 1784 eene
Hollandsche vertaling.
Zie Eekhoff, Cat. der Bibl. van Leeuw. , bl. 128.

SIDERIUS (JOHAN GEoRGE) , neef van den vorige , was
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kapitein-ingenieur in dienst van den lande, en verdedigde in
1794 mede Sluis.
Zi Bosscha, Ned. Heldend., D. III. bl. 112; Eekhoff, t. a. p.
SIDERIUS (Mr. MEINARDUS) geb. te Leeuwarden , neef der
beide vorige , promoveerde in 1777 in de regten , bekleedde
vele staatsbetrekkingen , als: die van secretaris van Doniawerstal , en van bet provinciaal bestuur , president der commissie
van landbouw enz., en were wegens zijn veelomvattende kennis
en edelen inborst door alien hoog vereerd.
Hij overleed in 1829 te Wolvega, war hij de oude LycklamaStins had laten herbouwen , en welks latere hewoner, de kolonel
F. S. K I ij n s m a, in 185 zijne nagedachtenis poogcle te vereeren
door het plaatsen van een eenvoudig gedenkteeken op zijn graf ;
terwijl hij zijn lot verkondigde in het geschrift Geschiedk. Herinnerinyen nit OM- en trest-Stellinywerr
Meppel 1861 , bl. 8.
SIDNEY (PHILIP), was de zoon van Henry Sidney,
Lord inslice and Deputy van Ierland en van Mary, dochter
van Dudley, hertog van Northunberland , en zuster van
Ley cester; de zusters zoo, dus de voile neef van L e ycester; een zijner broeders was Robert Sidney, w ien
de beroemde John Ow en een zijner Epigrammen opdroeg 2).
Zijne zuster was de bekende gravin van Pembroke. Hij
werd den 29 November 1554 te Penshurst, in het graafschap Kent geboren. Na zijne letteroefeningen te Oxford en
Cambridge voltooid te hebben , reisde hij door Duitsehland ,
Frank rijk en Italie , en , in Engeland weergekeerd , werd hij
de gunsteling van Elizabeth, die hem tot haren gezant
aan het hot van Oostenrijk benoetnde en tot ridder sloeg.
De geschiedenis noemt hem meen parel aan Elizabeth 's
kroon ," //de wellust van alien ," //het sieraad v. 't hot ,"
"den lieveling van den adel ," en vermehlt van hem menige
anecdote, die hem als een volmaakt hoveling kenschetsen. In
1585 verliet hij het hot oin zich onder zijn oom Leyc est e r in
Nederland in krijgs- en staatszaken te oefenen. Flij werd gouverneur van Vlissingen , den 22 September 1586 te Warnsveld gewond , en overleed den 17 October daaraanvolgenden
te Arnhem.
Zijn clood dompelde Elizabeth en Ley cest er in rouw,,
en werd in Nederland en Engelan(I een onherstelbaar verlies
gem:ht. ,Maer die grootste schade (schreef Reyd 2), was
dat Sidney in 't dicke van zijn been werd geschooten , daer
aen hij binnen Arnhem stierf, levende nog soo langhe dat
,

1 ) J. Oweni Epigrammata, (Amst. 1640) p. 89. Deze Robert
werd in 1563 Earl of Leicester ob. 1626. aet. 63. Hij huwde B a rbara, heir of I. Ganage, Esq. Behalve Robert, had hti nog
eene zuster Mary, gehuwd met Henry, Earl of Pembroke.
Aed. Gesch., bl. 83.
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syn 1,,,,,wrouw (de dochter van Francis VII alsio g ham,
met welke hij ill 1 3 S3 goliuNd was , ell die later nit, eii
gnat' van Essex hertr.uwde 1 ), uyt V listiiigen gliatli ende
hem sprack. was ten groutinuenig junceaan vaa mutrent
dertigh jaren." "Miter aen der F,,,,,,lsche zijde (het zijn de
wuorden van Richard Baker 2 ), wie.rt er een verslaghen
meer waerd als cl'andere te samen , $ir Ph i I i ppus Sidney,
welcke zynde zyn pert muter hem ghedoudt , en klirninende
op een ander , wiert in de (ly geschoten , stervende 25 daghen
daerna in de flour syns ouilerdorns. Syn lyckstaetsie wiert
heerlyck ghehouden in Sint. Paula kercke te London. J ccob us , konilick v. Schothuldt maeckte zijn epitaphium 2 ) en
beyde universiteyten verheerlijkten syn doodt.” Ouk andere
Engelsche dickers hieven treurzangen aau maar niernand be.
weende hem bitterder dan ziju jeugdige vrieud Janus Dons a.
Nog kan men de gedichten , die hij bij zijn afsterven vervaardigde onder zijne Funera lezen. Zij zijn gedenkteekenen van
S id ney s en Dousa 's innige vriendsehap 4 ). In een dezer
gedichten vergeleek hij Sidneys, dood met dien van Codr us
koning van Athenen. Baudi us vervaardigde hem een grafschrift.
Het is niet onxvaarschijnlijk dat Si dney, bij langer leven ,
een der grootste krijgshelden , staatsmannen en letterkundigen
ziiner eeuw zou geworden zijn. Reeds in Duitschland had hij
zich als krijgsman onderscheiden , in Vlaanderen aan de zijde
van Maurits gestreden , en Axel helpen veroveren.
Als staatsman werd hij boven L ey c est er, als geleerde
boven alle zijne landgenooten gesteld , en wat ziine overige
hoedanigheden betreft , de levensheschrijvers van Elisabeth
noemen hem : "a gallant and accompl:shed man.” "In the sweetly
constituted mind of sir Philip Sidney (schreef de oordeelkundige Charles Lam b), it seems us if no ugly thought
nor unhandsome meditation could find a harbor , he turned all

1) "About this time Essex married the widow of the lamented
sir Philip Sydney, who was a daughter of Walsingham. This
was gall and worrnword to the queen , who , however gradually
seemed to forget the offence." Pict. hist. of England, p. 679. Sidney
had bij zijn vrouw Frances eene dochter Elizabeth, geboren
in 1585, en gehuwd met Roger Manders earl of Rutland.
Zie de Geslachtlijst in Diary of the times of Charles the Second by
the honourable Henry Sidney. Lond 1843 vol. I.
2) R. Baker, Chron. V. Engeland , 0. II. bl. 379.
3) Medegedeeld door Co llot d'Escur y , in Hollands roem , D.
III. hi. 72.
4) J. Dousa e Poenzata (edit. 1704), p. 97-102. Onder de
aan Sidney gerigt (you i solutio ad
Odae Brittannicae , is Ode

illustrem virum D. Philippum Sidneum Lienrici pro-regis Iliberniae
quum eidem Petronium Arbitrem nzitteret).
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that he touched into images of honor and honor."
acquaintance (etuigde Ty tle r) with the affairs of Europe was so
profound , that William of Nassau assured sir Fulke Gr eville he was deserving of a throne in foreig, parts , although he filled no office in England.
His abilities in war
and wisdom in civil policy were of se high an order , that his
uncle Leicester held his government in the Low countries,
by his council and energy , when alive , and lost or rather
fortrid it prudent to resign It alter his death." G ro ti u s noemde
hern teen jongeling tot groote daden geboren , als die hij zijne
aanzienlijke geboorte en rijkdommen ,n groote voorraad van
ketibis en geleerdheid vuegde ;" van Meteren Jong,
kloek en verstandip.; heer" ; Bior teen seer geleert, beleeft
ende wel opgevoet beer, , die wider den Engel,chen adel seer
bemint ende gheacht was," Hooft teen rirlder van heuchelijk
vernuft, dapper beleid , fraaije geleerdheid , aartige taal , zinrijke en manlijke zeden ," .B aker, teen man van zoo veel
uytstekende deelen , beyde van konst en natuer, manhaft, en
gheleertheydt, van verstant en gmotmoedigheid , dat ghelyck
als hij die der vorige eeuwen qualyck syns ghelyck voortbrengen." Dominic. Baudius verhief zijne begaafdheden hemelhoog in zijne gedichten , en vooral in dien heerlijken J a mbus aan zijne vrienden in zijne ziekte geschreven, waarin hij
onder beroemde mannen , door hem in hooge eere gehouden , drie vermeldt , die den naam van Philips voerden , en
dien door de grootheid van bun vernuft onsterfelijk gemaakt
hebben. "It y a eu, schreef de groote Sealiger, deux P Ii ili pp e s , beaux esprits, desquels les norns se ressemblent , de
Mornay, de Marnix. Baudius y ajoute un troisieme et
avec raison , Philippe Sid ne y." Deze getuigenissen zouden wij door die van Lipsius, du Thou, Cambden,
Camerarius, Languetus, Bohius, Richard, Larrey, Lete, Hume, Echard en honderd andercn kunnen
bevestigen. Doch in een woord , hij was ' , the all accomplished Sidney, a person , of so versabile a genius , that
he seemed born to arrive at excellence in almost every department , whether of knowledge or of action." Hij was der vriendschap der grootste mannen van zijn tijd , als Tasso, St ake-speare, Walsingham, Cicil, Spenser ta darling of the learned world", Owen, Dousa, B a ad i us,
Maurits van Nassau en Elizabeth waardig.
Men vindt in Miss. Aikins', Court of queen Elizabeth,
Wrangharn's British Plutarch , Chambers, en elders bet
een en ander uit Sidney 's letterkundige schriften bijeenverzameld. Zij zijn niet talrijk , en alle na zijn overlijden uitgekomen.
Als dichter verwierf hij grooten roem. Puttenham noernde
hem tone of the best arid famous writers of the age for eclogue and pastoral poetry." Zijne gedichten werden hernelhoog
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geprezen , nag,evolgd , herdrukt , overgezet , en nog in de
Spectator der 18. eeuw op hooaen prijs gesteld. Niet minder
groot , zoo niet grooter was de naam , dien hij als prozaschrijver verwierf. NS idneys own prose (schript de autheur der
Pictorial History of England) is the most flowing and poetical." ,S idney 's is a wonderful style , always flexible , harmonious and luminous." Nil beroernste werk is The Countes
of' PenOrokes Arcadia , gedeeltelijk in 15u0 , geheel in 1593
in het licht gegeven , later ontelbare malen herdrukt , als te
Londen 1613 in f,lio (een exemplaar dezer uitgaaf met mss.
aanteekeningen in de Latijnsche taal van Franciscus J unius berust in de bibliotheek der Leidsche hoogeschool).
Het is bekend dat Sidney zijne Arcalia ten vure doemde ;
maar dat de vrome bezorgdheid der gravin van Pembroke,
de uitvoering van (lit vonnis belette. Richard Beling
voegde er een zesde boek bij. Zij werd in alle talen overgezet.
Ook verscheen er een Nederduitsche van F. V. S. de Jonghe,
schrijver of vertaalder der Schoone ontschaeckte Clarinde ,
ook door zijne overzettingen van Spaansche en Fransche romans bekend. Zij verscheen in 1639 te Delft in 3 dn. in 21 0.
m. pl . en werd in 1659 te Arniterdani herdrukt. Sidney schreef
ze , in navolging van Sannazarius, en zij werd door een
reeks van Arca Ha's in alle Widen van Europa , ook in ons
land gevolg . l. Z'j behoorde tot de meest gelietdkoosde lectuar
onzer vaderen , en in welke hooge achting zij nog in de XVII
en XVIII eeuw ook hier te lande stond , getuigen Antonides
van der Goes en Johan de Haes. De eerste zong i n
Gedicht op het vertrek en de gewenschte wederkomm van zijn

zijn Excelentie Hendrik , uyt den Grae ffelyken huise van Sidney,
na Sidneys dood en James grafschrift vermeld te hebben :
.0 groote ziel 'k weet naeuw wat meest van u moest wegen ,
.De rijkdom van uw geest of fierheit van uw degen !
#Dat toon d'Arkadia , die blijven zal bernint
.Zoo verr' men kenners van vergode schriften vint."
Dc H. a e s meldde : #dat in zijn tijd den naem van Sidney
nog alom vermaard was door het Engelsch Arkadia." Dezelfde
de Haes gaf (Rott. 17 12 , 1720) eene Nederduitsche overzetting
der Defence on Poesy , in 1581 voor het eerst gedrukt , en F. van
Bocho yen noemt deze Verdediging der Poezy , in een brief aan
de Haes, den 3 Februarij 1713 aan hem geschreven : .een lootwerck nit Griexe en Latijnsche bloernen geestigh gevlochten ,
en de poezy ter eere opgehangen ," en prijst de overzetting
zeer, die ook door David van Hoogstraten iu een
Latijnsch gedicht bewonderd werd:
Behalve de genoemde schriften , heeft men nog van S i dn ey een gedicht Remedy for love (1595) aan de schoone lady
Pembroke toegewijd , Astroph,el and Stella (1591), ralour
Ook
anatomized in a Jancie (1581) ; the lady of th,e May.
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vindt men van zijne poezy in England's Helicon, England's
Parnassus , en Davison's Rhapsodies , en in 't Nederduitsch :
De ongestadige Hylas , de veranderkke Stella, de lichivaardige Pamfilus , ve.rduyIst (door J. van Heernskerck) uyt
de lransche Asti. (van H. d' U rf é) en d' Engelsche Arcadia.
Amst. 1636. 12°.
Sid n ey verdedigde ook zijn oom Leicester tegen Pars o n s' Leicesters Commonwealth 1581.
Zijn vriend 1-1 enri Lang uet, droeg hem zijne Epitres

politiques et historiques

op.
W. Gray verzarnelde al zijn werken , en gaf ze uit met

den titel Mi,sicellanous works. London 1825. kl. 8°. ; en C o
lin s gaf Lettres and memrials of state written and collected
by Henry Philip and Robert Sidney.
London 1746. 2 vol.
in fol.
In 1845 verscheen nog te London in 8.. Steuart Ado 1
phus Pears, Correspondence of sir P. Sidney and Hubert
-

Languet , now first collected and translated from the latin,
with notes and a Mernoir of P. Sidney.
Sidney komt ook in de serie van Leicester romans
van Inevrouw Bosboo in Toussaint voor.
Zie A rn. Eichius, Elogium D. S. Sidnei , Ultraj. 1582. 8 °.;
Exequiae D. P. Sidna e, gratissemae memoriae ac nomini impensae,
Oxon. 1587. 4°.; Wood, Athen. Oxoniens. ; Naunton, Fragmenta
regalia ; Baudii, Poem. p. 98; Oweni, Poem., p. 26; Grotii,
L. V. p. 98; Se aligerana, p. 56; William Harbert,
Sidney , or Baripenthes, brtefly shadowing out the rare, and neverending laudes of sir P. Sidney. London 1586. 4°.; Thomas Lant,
Procession in the obsequies of sir P. Sidney , knight. Lond. 1587. 4°.;
Fulke Greville of Brooke, Life of sir P. Sidney. Lond. 1652.
8°. ; Publ. ay. Preface par Egerton Brydges. Kent. 1816. 8 °.;
Thomas 7,ouch, Memoirs of the life and writings of sir P. Sidney.
York 1819. 4°. Port, George Whetstone, sir P. Sidney, his
honorable life, valiant death and true virtues.
Loud. 1816. 4°.,
oir of sir Ph. Sidney. Loud. 1862. 8°.; Askin;
Bourne, Mm
Memoirs of the court of Elizabeth ; Hum e , Hist. of England, vol.
VII; R. Baker, Chron. v. Engeland, vol. VII; Ty t1er, Life of
sir Walter Raleigh, p. 38-40; Pictural History of England, p. 836;
Nouv. Biogr. Orlon , Biogr. Univ. , Biogr. histor. ; Jö cher; Conyers.
flex.; Baur, H. B. Hwb., Th. V. s. 77; Wagenaar, Vad.
Hist., D. X. bl. 59; van Meteren, Ned. Gesch., D. IV. bl.
398; Bor., Ned. fist., B. XXI. fol. 52; Hooft, Ned. Hist. D.
II. bl. 1086; van Kampen, Verhand. uitgesproken in the English.
literary Society , p. 22, 23; Gedichten van Antonides van der
Goes, bl. 381 volgg.; Schotel, Philip Sidney in Konst- en
ktterb., 1845. D. II. bl. 386, 403; Dez. Maatsch. leven; Vad.
Letteroef:, 1869.

SIEBEN (CoRNELis) werd d. 23 October 1699 te Crefeld
in het graafschap Meurs geboren. Na driejarige studie te
Duisburg , onthield hij zich 6 jaren te Leiden , waar hij B u rman, Noodt, Schult ingh en Vitriarius hoorde. Reeds
42
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was hij , met goedkeuring van de hoogleeraren der regtspleerde
laculteit begonnen aan de studenten lessen te geven , toen hem , d.
8 Nov. 1723, door den invloed van den ouden Burman, te Harderwijk het gewone professoraat der historien , welsprekendheid
en Grieksche taal werd opgedragen , en honoris causa te
Leiden tot doctor in de regten gepromoveerd. Den 14 Junij
1723 hield hij zijne intree-rede de 8tudii historici utilitate in
Juris.prudentia, die met lofdichten , o. a. van P. d'Orville
en F. van Oudendorp vereerd (Hard. 1723. 4°.) het Hat
zag. Ook naderhand hoorde men hem plegtige academische
redenen uitspreken , zoo als in Junij 1725 , toen hij , bij het
nederleggen van het rectoraat de studenten , in Latijsch dichtmaat, de lezing van Homerus • aanprees , en ook bii andere
gelegenheden , wanneer geen wet of gebruik hem er toe verpligtte. Een dier redenen de adulatoribu8 , gaf aanleiding
tot een hevige twist met zijn collega Pagenstecher, die
de tusschenkomst van curatoren vorderde.
Den 4 Mei 1730 werd hij tot hoogleeraar in de regten te
Amsterdam beroepen , waar hij zijne intree-rede hield de 8MHij overdio Graecae linguae cum Jurisprudentia conjungendo.
leed aldaar den 14 September 1743 , toen hij zich juist gereed maakte eerie redevoering over de pijnbank te houden.
Hij huwde te Harderwijk Cornelia Maria, dochter van
den hoogleeraar Bartholomeus de Moo r.
Hij gaf behalve de genoemde oraties in het licht :
Sermo academicus pro Trojd capta oppositus Dionis Chrysoutomi Orationi de Rio non capta. L. B. 1727. 4°.
°ratio de Jure ,gratiae. Amst. 1 739.
Ook in het Nederd. uitgegeven , vertaald door Fran c. a
Meynsm a de Jonghe. Amst. 1740. 4°.
Oral. de Justitia contra Carneadem. Hardervv. 1739. 4°.
De lure principi8 in remittendis delictorum pocuis.
Ook in
't Nederd. vert. door F. a Meynsma de Jongh e. Amst.
1740.
Specimen observationum Criticarum in Pselli synopsin legum
in Miscell. Observ. crit. Vol. VI. Tom I. p. 199 - 226. Ook
door Meerm an gevoegd bij de uitgaaf van M i c h. P s e 11 u s
in Novo Thesauro furls. Tom I. no. 2. p. 37-86.
Ook schreef hij 0688. crit. in Rtymol. may. In de Leidsche
bibliotheek berusten zijne viss. tot de lurk, RomanoGraeca postfustinianea betrekkelijk , die der uitgave waardig
worden geacht.
Zie L P. d' Orville, Orat. Saec. , p. 39; P. Burmanni, Jun.
Orat. funeb. in Obitum C. Sieben, Amst. 1743. 40 ; Ger. Meermann us , in Conspectu Novi Thesauri , p. 10, Praef. ad Thes. , T. I. p.
6; Saxe, Onom. , T. VI. p 422, 423; De Gorter, Or. in Cent.
es. natalem etc. Ac. Duc. Gelr. cet. , Amst. 1748. 4° . ; v an Lennep,
ill. Amst. Athen. Mem. cet. , Amst. 1832 4 . . p 57 , 186 , 189 ,
242 ; Barth. Sieben, de ielici Apollinis et Themidos connubio
Bou-
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was bij , met goedkeuring van de hoogleeraren der regtspleerde
laculteit begonnen aan de studenten lessen te geven , toen hem , d.
8 Nov. 1723, door den invloed van den ouden Burman, te Harderwijk het gewone professoraat der historien , welsprekendheid
en Grieksche taal werd opgedragen , en honoris causa te
Leiden tot doctor in de regten gepromoveerd. Den 14 Junij
1723 hield hij zijne intree-rede de 8tudii hietorici utilitate in
Jurieprudentia, die met lofdichten , o. a. van P. d'Orville
en F. van Oudendorp vereerd (Hard. 1723. 4°.) het licht
zag. Ook naderhand hoorde men hem plegtige academische
redenen uitspreken , zoo als in Junij 1725 , toen hij , bij het
nederleggen van het rectoraat de studenten , in Latijsch dichtmaat , de lezing van Homerus • aanprees , en ook bii andere
gelegenheden , wanneer geen wet of gebruik hem er toe verpligtte. Een dier redenen de adulatoribu8 , gaf aanleiding
tot een hevige twist met zijn collega Pagenstecher, die
de tusschenkomst van curatoren vorderde.
Den 4 Mei 1730 werd hij tot hoogleeraar in de regten te
Amsterdam beroepen , waar hij zijne intree-rede hield de Siltdio Graecae linguae cum Jurieprudentia conjungendo.
Hij overleed aldaar den 14 September 1743 , toen hij zich juist gereed maakte eerie redevoering over de pijnbank te houden.
Hij huwde te Harderwijk Cornelia Maria, dochter van
den hoogleeraar Bartholomeus de Moo r.
Hij gaf behalve de genoemde oraties in het licht :
Sermo academicus pro Trojd capta oppositus Dionie Chryeostomi Orationi de Rio non capta. L. B. 1727. 4°.
Oratio de Jure ,gratiae. Amst. 1739.
Ook in het Nederd. uitgegeven , vertaald door Fran c. a
Meynsm a de Jonghe. Amst. 1740. 4°.
Oral. de Justitia contra Carneadem. Harderw. 1739. 4°.
De lure principi8 in remittendie delictorum pocuis.
Ook in
't Nederd. vert. door F. a Meynsma de Jongh e. Amst.
1740.
Specimen obeervationum Criticarum in Peelli eynopsin legum
in Miscell. °beery. crit. Vol. VI. Tom I. p. 199 - 226. Ook
door Meerm an gevoegd bij de uitgaaf van M i c h. P s e 11 u s
in Novo Theeauro furls. Tom I. n°. 2. p. 37-86.
Ook schreef hij 0688. crit. in Etymol. may. In de Leidsche
bibliotheek berusten zijne mu. tot de Juriepr. RomanoGraeca poetjustinianea betrekkelijk , die der uitgave waardig
worden geacht.
Zie L P. d' Orville, Orat. Saec. , p. 39 ; P. Burmanni, Jun.
Orat. funeb. in Obitum C. Sieben, Amst. 1743. 40 ; Ger. Meer mannus, in Conspectu Novi Thesauri , p. 10, Praef. ad Thes. , T. I. p.
6; Saxe, Onom. , T. VI. p 422, 423; De Gorter, Or. in Cent.
es. natalem etc. Ac. Duc. Gelr. cet. , Amst. 1748. 4°.; v an Lennep,
ill. Amst. Athen. Mem. eet., Amst. 1832 4'. p 57, 186, 189,
242; Barth. Sieben, de ielici Apollinis et Themidos connubio ; B ou-
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juiste vormen moest maken , den aandachtige beschouwer de
erkentenis at , dat zich uit eenen bewonderingswaardige aanleg , onder behoorlijke opleiding , bij hem een talent had kunnen ontwikkelen , dat der Nederlandsche school tot eer zou
hebben gestrekt. Dat overigens een juist gevoel voor het
schoone , een grondig oordeel en een heldere blik op het gebled der kunst hem niet ontzegd waren , bleek meermalen nit
overzigten van tentoonstellingen, door hem in periodieke schrif ten
geplaatst. Even onbezonnen en roekeloos , als op het gebied
der schilderkunst , waagde hij zich op dat der letterkunde.
Ook hier wist hij het leven en den gloed zijner verbeelding
niet binnen de vereischte palen te houden , en moest hij ondervinden toen hij zijne Trudesinde van Friesland door den druk
bekend maakte , dat de staf over zijn arbeid gebroken werd.
Zonder zich aan een bepaalden stand te wijden , geheel en
al aan zijne zucht tot onbeperkte vrijheid bot vierende , doorreisde hij een groot gedeelte van het Zuidelijk Europa , totdat
hij op 38jarigen leeftijd zich naar Java begaf, , om de gedenkteekens van vroegere beschaving aldaar op te sporen en af te
beelden. Niet lang na zijne aankomst te Samarang , (1837)
kreeg hij de toestemming van het Indisch bestuur een kunstreis door geheeli Nederlandsch-Indie te doen , en weldra trok
hij de Vorstenlanden in , om uit Soerakarta , als hoofdkwartier, ,
zijne ontdekkingstogten naar de omliggende residentien te regelen. Zijn eerste togt was in de residentie Kadoe , naar de
reusachtige overblijfsels van den Bara Boedhadie , die , wanneer
men ze eenigzins naar behooren wilde uitgeven, alleen genoegzame
stof voor een uitgebreid plaatwerk zouden opleveren. Een
twaalftal schilderstukken , teekeningen en schetsen waren de
vruchten van een verblijf van drie maanden op die plaats. Uit
Kadoe begaf Sieburgh zich naar de residentie Soerakarta ,
in welke hij zijn verzameling met tien schilderstukken verrijkte.
Iiet was te Soekoe , waar hij den tempel op den berg Lawae
afteekende, dat hij in kennis kwam met den geleerden v a n
der Vli s. Deze besloot zijne uitgebreide taalkennis ter bevordering van het schoone doe! van Sieburgh dienstbaar
te maken , en hem den tekst te leveren , of den door den kunstenaar zelven gestelden tekst te beschaven , welke de platen
van een werk over Java's bouwvallen , op een uitgebreide schaal
nit te gzven , zou vergezellen. • In de residentie Passoeroeang ,
vervaardigde Sieburgh gedurende een verblijf van zes maanden 6 groote schilderstukken. Ook strekte hij van bier zijne
nasporingen nit tot in de naburige residentie Bezoeki , waar
hij te Probolingo nog twee tempels schilderde , eene tempel
Tjandi Djabon en een ander Dermo geheeten. Later strekte
hij zijne reizen nit tot andere gedeelten van het eiland , en
bezocht achtereenvolgens de residentien Samarang , Rembang ,
Djokjokarta , Bagalen , Soerabaja , en vervaardigde een menigte
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uitgewerkte schilderstukken , de meesten ongeveer 11 op 2
voeten groot. Behalve al deze sehilderstukken vervaardigde
hij nog ruim een dertigtal platte gronden , doorsneden en op
stand.' van gebouwen , uitgewerkte teekeningen en schetsen

van beelden , basreliefs en kleindere voorwerpen , nit metaal
vervaardigde versicrsels en zinnebeelden van goden , benevens
een aantal van 13 groote en kleine opschriften , welker lettervormen hij , zoo getrouw als hem zulks mogelijk was , heeft
teruggegeven. Na dus gedurende vier jaren zonder ophouden
aan de bereiking van zijn doel werkzaam geweest te zijn ,
moest Si eb urg h zijne onderneming staken , daar hij , bij
alle mogelijke spaarzaamheid , en niettegenstaande de zoo rijkelij k genotene belanglooze hulp der gastvrije Javanen , alle middelen uitgeput , en eene som van f 15,000 intrest , zijn geheel
toenmalig vermogen , opgeofferd had. Hij keerde naar Batavia
terug, en bood zijne verzatneling het Indisch bestuur aan. De
zaak werd in handen eener commissie gesteld , die een altergunstigst verslag uitbragt, en ten sterkste aanbeval , dat hij
door het bestuur in staat gesteld zou worden cm den arbeid
geheel en at te voltooijen. Ondertussehen , en in afwachting
van verdere in zijne zaak te nemen besluiten , werd hem van
het bestuur,, als eene belooning voor zijne aan de wetenschap
bewezene diensten , een voordeelig Conchenille-contract geschonken, tengevolge waarvan hij zich op reis begaf om de daartoe
behoorende gronden in oogenschouw te nemen. Doch reeds
had zijn ligchaamsgestel dsor zijne langdurige togten en menigvuldige ontberingen te veel geleden , en hij bezweek te Cheribon op den 2 Maart 1842 in den ouderdom van 42 jaren.
Een gedenkteeken wijst te Radja Galoe , in het zoogenaamde
Apenbosch , de plaats aan , waar zijn stoffelijk overblijfsel is
neergelegd.
De verzameling van S ieburgh is door het ministerie van
kolonien van zijnen erfgenaam voor bet rijk overgenomen en
geplaatst bij de koninklijke academie te Delft.
Zie Dr. C. Leemans, H. N. Sieburgh en zijne oudheidk. onder1846.
zoekingen in de Binnenlanden van .Tava , in Konst- en Letterb. ,
D. II. bl. 275-281, .Tavasche Courant. d.d. 20 April, 1842; de
Kopiist 1842, N°. 3. bl. 280-288, 290-295, 306-310; Gids ,
1837 bl. 100; Immerzeel; Kramm.

SIEDENBURG (CHRIsToFFEL), zoon van C hrist o ff el
Siedenburg en Maria Croese, werd den 26 Dec. 1754

te Amsterdam geboren , leerde de oude talen op het gymnasium onder H. V erh ey k , en was op achtienjarigen leeftijd
(1772) riip voor het akademisch onderwijs. Voornemens zich
tot het leeraarambt in de Evangelisehe Luthersche gemeente
te bekwamen , genoot hij drie jaren lang het onderwijs van
den .A.msterdamschen kerkleeraar J o h. K la p, waarna hij , 'ter
voortzetting zijner studie naar Leipzig (1775) ging. In 1778 in
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het Vaderland teruggekeerd, werd S. proponent , in VI n predikant te Zutphen, in 1785 te Middelburg , in 1798 te Enkhnizen , iii 18a6 te Edam.
Den 6 September 1829 hield hij aldaar zijn 50jarige dankrede , kreeg kart daarna zijn emeritaat , vestigde zich te Leiden
en stierf aldaar den 25 Februarij 1836. In 1781 huwde hij
P. H. Drum., in 1823 overleden.
Hij gaf in het licht :
Twee Leerredenen bij bijzondere gelegenheden.
Middelb. 1789
in 8°. (Lijkrede op zijn ambtgenoot Br uy n e nb ee k. Bevestigingsrede van diens opvolger Dame n), en Optderzoek ran de
traag , of de zonde tegen den H. Geest heden ten dage nog
lean bedreven zoorden. Amst. 1793. 8°.
Zie J. T. Bergman, Herinnering aan C. S. in Rec. v. d. Rec. ,

D. XXX. 1837. II. 372, 456; Kobus en de Rivecourt; Veroert.
SIEGE N (LonEvvinc VAN) , van Duitsehen af komst , werd
in 160, in Holland geboren , waar zijn vaders ergens in garnizoen was, en eene gegoede vrouw had gehuwd. In 1620
ging hij naar Duitschland tee voltooijing zijner opvoeding ,
keerde in 1626 naar Holland terug. , waar hij tot in 1637
bleef. Vervolgens trad hij in dienst van den landgraaf van
Hessen , en werd luitenant-kolonel. In 164d keerde hij naar
Holland terug , waar hij in Augustus 1 642 te Amsterdam de
eerste gravure zijner kunst Antalla Elizabetha , D. G. Hassiae
Landgravia etc. Banc serenissimae matris effigienz ad vivam
a se printum depictanz novoque jam z sculpturae modo expressant dedicat consecratque L. a S. A°.
vervaardigde. Hij
toch was de eerste , die , volgens eon geheel nieuwe wijze van
graveren , beproefde am gedrukte prenten to ver vaardigien , bij
ons zwarte- of sehraapkunst genoemd. Al zijne bekende prenten zijn in Holland , of aan de boorden van den Rijn vervaardigd , zoo als Eleonora de Gonzaya , gemalin van keizer
Ferdinand HI naar G. Rondhorst, Guilielmus D. 0.
Princem auriacus Coates Nassaviae naar denzelfden Augusta
Maria Caroli M. B. Bey. filia Guilhelnzi Princ. aur. sponsa ;
St. B?uno, als monnik in een gra , (in 1654 te Keulen ) ;
Ben ii. familie naar Annibal Caracci.
Hij is omstreeks 1680 , in militairen dienst van den hertog
van Wollenbuttel overleden.
Zie Kr a mm en aangeh. schrijvers.
SIEGENBEEK (MArraYs) , werd d. 23 Junij 1774 te
Amsterdam geboren. Van zijne jeugd at voor den leeraarstand
in de doopsgezinde kerk bestemd , ontving hij, na in de Franache, Engelsche en Duitsche talon onderwezen to zijn , op de
Latijnsche school het onderwijs van den rector van Ommeren
in de oude talen. Reeds vroeg toonde hij smaak voor de
poezy, en in 1790 , dus op 16jarigen leeftijd , wensehte
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hij van Lennep geluk met een Latijnsch vers , bij de nit gave zijner Carmina Juvenilia. Ook in 't vervolg toonde hij
van tijd tot tijd zijn smaak voor deze dichterlijke spelingen , en
nog in 1840 drukte hij zijn gevoel van dankbare vereering
jegens den ondsten beoefenaar der Latijnsche poezy , den 80jarigen Jacob Hendrik Hoeufft, in eenige zaivere dichtregelen nit. Rij verliet de Latijnsche school met een Carmen
elegiacum: ultima Jacobae Bavarae morti proximsae verba.
Hoe
diep zijne liefde voor de klassieke letteren bij Siegenbeek
wortelen had geschoten , en de rigting zijner studien bleef
bepalen , bleek ook later toen hij als kweekeling aan het godgeleerd seminarie der Doopsgezinde gemeente in zijne geboorteplaats de lessen van de hoogleeraren aan het Athenaeum
van van Swinden in de mathematische en physische wetenschappen van Wyttenbach in het Latijn , Grieksch , de algemeene historie en antiquiteiten en van Walra ven in de
Oostersche talen bezocht. Ook hoorde hij K o nij nenburg
over Cicero's booken de Oratore, en van Hemert over
de dichterlijke schoonheden der Psalmen en hield , onder voorsitting van den laatsten , eene Latijnsche Oratie de eloquentiae
studio oratori sacro nece,ssario.
Ook verkreeg hij eene in die
dagen ongemeene kennis van de Nederlandsche taal en letteren ,
waarvan hij in onderscheidene geschrilten , vooral in zijne wel
scherp beoordeelde , maar nog altoos gewaardeerde Hollandsche
dichtmaat en prosodie loffelijke bewijzen gal*. Den 3 Junij
1795 werd hij voor 't eollegie van curatoren der kweekschool
van de Doopsgezinde gemeente geexamineerd , en tot proponent
bij haar aangesteld. In 't laatst van November van dit jaar
begeerde de Doopsgezinde gemeente to Dokkum hem tot baron
leeraar. Niet lang bleef hij aldaar in dienst , daar hij tot
buitengewoon hoogleeraar in de Vaderlandsche taal- en letterkunde aan de hoogeschool te Leiden werd benoemd , welk ambt
hij den 23 September 1797 aanvaardde met eene redevoering
Over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid. Het was hem niet genoeg de algemeene redekunst aan
zijne leerlingen voor te dragen ; hij zocht ook den aard , de
gronden en wetten voor hen te ontvouwen , en hen bekend to
maken met haar geheel eigenaardig karakter, maar ook hare
voortreffelijkheid , zoo wel op zich zelve , als in vergelij king
met andere talen in 't licht te brengen. Wel verre van zich
bij haren uiterlijken vorm te bepalen , wist hij tot haar inwendig wezen door te dringen en een rimer gebied te omvatten.
Van die studie gaf hij reeds in 1804 een treffelijk bewijs in
zijne Verhandeling over den invloed der welluidendheid op de
Spelling ," door de Bataafsche maatschappij van taal- en dichtkunde met den gouden eerepenning bekroond , en nog meer
in 1510 , toen hij bij diezelfde maatschappij een prijs-antwoord
inleverde ander den titel : Betoog van den rijkdom 04 de

664

voortreffelijkheid der Nederlandsche taal, en opgave der middelen, om de toenemende verba8tering van dezelve tegen le gaan,
waarvan een gelijke onderscheiding ten deel viel.
Een uitwendige aanleiding versterkte echter zijnen inwendigen
lust om zijne moederspraak in haar diepste wezen te doordringen , hij zag zich regtsstreeks den last opgedragen die hem
noodzaakte zich opzettelijk daarmede bezig te houden. Sedert
tang was door alle deskundigen de wensch gevoed en luide
uitgesproken dat er toch een einde mogt komen aan de schromelijke willekeur en verwarring die er in de spelling van het
Nederlandsch heersehte , en der natie zoo zeer tot oneer verstrekten. Deze wensch had ten laatste weerklank gevonden
bij de unitarissen dier dagen , die door de zucht naar eenheid ,
bij wijze van centralisatie genegen geworden waren er een
gewillig oor aan te leeuen. Aan het hoofd van 's lands bestuur geplaatst , hadden zij die zaak in handen gesteld van
den toenmaligen agent van nationale opvoeding. J. H. van
der Palm, die dezen post bekleedde , behoorde tot een
twaalftal kundige =mien , door de maatschappij tot Nut van
't Algemeen tot hetzelfde einde reeds vroeger benoemd. Nadat
deze met elkander hadden geraadpleegd , besloot de rnaatschappij ,
op hun voorstel , van het reeds eenigzins gevorderde werk at
te zien. Zij droeg bet , met toezending van haar verrigten
arbeid , op aan de inmiddels tot stand gekomen Bataafsehe
maatschappij van taal- en -dichtkunde , en den gemelden agent.
Dc maatschappij nam de op haar verstrekten last ijverig ter
harte, en benoemde tot de uitvoering twee gelastigden , uit elke
van hare afdeeling , en wel nit die van Leiden C. Rogge en
M. Siegenbeek. Van der Pal m held in 1800 met deze
commissie eene zamenkomst, waarin eenparig besloten werd
P. W eiland te magtigen tot het opstellen eener Nederduit8che
Spraakkunst, en aan den hoogleeraar Siegenbeek op te
dragen bet vervaardigen eener Verhandeling over de Neder
duiteche Spellinçj , een besluit dat de goedkeuring der regering
verwierf. Siegenbee k kweet zich uitmuntend van doze
moeijelijke tank , het staatsbewind der toenmalige Bataafsche
republiek bekrachtigde (18 Dec. 1804) het werk met zijne
goedkeuring , gaf bet in zijn naam nit, en stelde bet als regel
van spelling vast voor alle stukken en ondervvijsboeken van
den staat uitgaande. Menigvuldig zijn de grootere en kleinere
verspreide opstellen en afzonderlijke gesehriften over taal- of
spraakkundtge vraagpunten , welke bun oorsprong aan het herzien
van vorigen arbeid of het op nieuw toetsen van vroegere denkbeelden verschuldigd zijn. Nu eens maakte hij de woordafleiding , dan de geslacbtsbepaling , dan weder het spraakgebruik
tot een voorwerp van onderzoek ; dan ging gij woorden en uitdrukkingen na met ons teal eigen strijdende , dan woorden en
spreekwijzen uit het zoo verwante Hoogduitsch onder ons in
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gebruik , of maakte hij opmerkzaam op toenemende verbastering in woordvoeging of uitspraak , of leverde uitvoerige beoordeelingen van taalkundige werken ; niets met een woord ontging zijn oog wat de zuiverheid van het Nederlandsch bedreigde of kon bewaren en bevorderen. Van het yolk moest
de beschaving der taal uitgaan ; op de volksscholen moest de
grond daartoe gelegd worden , dat was de overtuiging waardoor
hij in al zijn werken voor dat doel zich liet geleiden. Had
hij zich reeds vroeger verdedigd in eene Nederduitsch,e Spraakkune , en een Syntaxie te schrijven voor de maatschappij tot
Nut van 't Algemeen , en eene Keur van dichterkke Zedelessen
te verzamelen , om bij het volksonderwijs gebruikt te worden ,
hij nam al wat daartoe betrekking had , inzonderheid ter harte,
sedert hij (1815) als schoolopziener van het tweede district in
Zuid-Holland ambtshalve daartoe geroepen werd. In die be.
trekking stichtte hij niet minder nut voor de opleiding der
jeugd dan hij door het aangename en leerrijke van zijn verkeer met de onderwijzers alien aau zich wist te verpligten.
Zeven en veertig jaren was hij in dezen nederigen kring werkzaarn , eerst in 1852 voelde hij zich gedrongen deze betrekking
!leder te leggen.
Had S. zich in zijne inwijdingsrede tot zijn naaste en eigenlijke verpligting bepaald , het onderwijs in de Nederlandsche
taal en hare aanwending tot welsprekendheid , bij zijne optrede
als gewoon hoogleeraar betrad hij het gebied der poezy en
der kunst van geschiedschrijver, en held eene redevoering
over Pieter Cornelisz. Hoof t , aeschouwd ale dichter en geschiedechrijver , en zond bijna gelijktijdig Proeven van Nederduitsche
weleprekendheld in het licht , waarop hij later (1806) soortgelij ke Proeven van Dichtkunde uit de 17de eeuw liet volgen.
Hij zette op dit gedeelte zijner letterkundige werkzaamheden
de kroon door zijne r erhandeling over de dichterlijke verdien8,en van I7ondel, in de werken der Bataafsche maatschappij
(1807) opgenomen. Hetgeen zijne werkzaamheden op het gehied der fraaije letteren gunstig onderscheidde, was het nauwe
verband , waarin hij deze bragt met de literatuur der ouden.
Daarom bleef hij onverrnoeid deelnemen an al hetgeen er
aangaande de classieke studien hier te lande in 't licht verscheen. Nu waren bet eigen geschriften zoo als de Verhandeling over de weleprekendheid van Pericles. ,
en de proeve eener
dichterli:ke van de Ilias als van grondige beoordeelingen van
werken tot die stukken betrekkelijk. Zijne classieke vorming
werd echter reeds vroeger op eene treilende wijze voor alien
openbaar. Curatoren wendden zich in 1802 tot hem als hoogleeraar in de welsprekendheid met de uitnoodiging om bet
sluiten van den vrede te Amiens, vanwege de hoogeschool met
eene Latijnsche rede plegtig te vieren (Oratio.de pace Ambia-

?semi).
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Romeinen verkregen , bragt hij op het gebied der nieawere
letterkunde. Hij gaf er blijken van in veelvuldige beoordeelingen van it, en uitheemsche vruchten op dit veld gekweekt ,
of hij sloeg bij onderseheidene gelegenheden zelf de hand aan
de Nederduitsche leer. Siegenbeek paarde de beoefening
der geschiedeais aan die der letterkunde, en niet alleen opende
hij openbare, sedert hem in 1815 het onderwijs in de Vaderlandsche geschiedenis was opgedragen , lessen over dit vak van,
wetensehappen ; maar gaf een reeks van belangrijke geschiedkandige geschriften in het licht.
Eenige zijn in de maatschappij van Nederlandsche letterkunde
voorgedragen. Duur is de verpligting 'die deze maatschappij aan
hem heeft. Hij was het, die haar,, in zamenwerking met zijnen
ambtgenoot J. W. te Water, in 't jaar 1803 deed verrijzen
nit het verval , waarin zij door de onrust dier dagen gezonken
was. Van 1803-1822 bekleedde hij het secretariaat , en van
1822-1847 het voorzitterschap bij deze instelling. Aan regtmatige betooningen van halde aan zijne verdiensten heeft het
hem niet ontbroken. Reeds in 1808 was hij bij de oprigting
van het koninglijk Nederlandsch Instituut tot lid barer tweede
klasse verkozen. Vroeger viel hem die eer te beurt bij de
maatschappij van wetenschappen te Haarlem , die hem in 1850
wegens aim n vijftigjarig lidmaatschap de zilveren medaille vereerde , bij de maatschappij van tael- en dichtkunde , bij het
Zeeuwseh , en bij het provinciaal genootschap to Utrecht , en
in Friesland, bij de letterkundige genootschappen te Antwerpen,
Gent , Brugge , St. Nicolaes , Brussel en Batavia. De koning
benoemde hem tot ridder van den Nederlandschen Leeuw, , de
Maatsch. van Ned. Letterk. benoemde hem tot eerelid. In
1844 maakte hij een einde aan zijne akademische werkzaarnheden , en verkreeg hij als zeventigjarige , nit kraeht der wet,
den titel van rustend hoogleeraar. Hij bleef nog eenige open.
bare lessen houden , en ging hiermede voort, tot dat hij in
1847 (23 Sept.) den dag beleven mogt , waarop hij de vijftig jarige vervulling van zijn hoogleeraarambt kon vieren. Bij
deze gelegenheid sprak hij eene feestrede uit de incrementis

litterarum Neerlandicarum, inde ab erecta in Academia LuydunoBatava harm litterarum cathedra, aa anno
1797 ad 1817 ,
per 50 annos. Hij overleed den 28 November 1854 , een
zoon nalatende (die volgt).
Behalve een tal van beoordeelingen en kleine stukjes , in
verschillende tijdschriften verspreicl , gaf in het licht
Proeven van Nederl. welsprekendheid. iste stuk. Leid. 1799.
°ratio de Pace Ambianensi. L. B. 1802. Hiervan is tenzelfden jare eene Nederd. vertaling door A, Blusse de Jonge
te Dordrecht in het licht gekomen.
Verh. over lea invloed der welluidendheid op de Spelling,
in V erk. d. Bat. Mesa, van Taalen Diehl/C., D. I. Amst. 1804.
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Verhandeling over de Nederd. Spe1lit. Leid. 1804.
Woordenhoek over de Weekrd. Spelling.
Amst. 1805.
Proeven van Ned. Dichtkunde uit de XVII eeuzo. Leyden
1806.
Brief over de vokaalverdubbeling aan den heer Meermam.
Amst. 1807.
Verhandeling over de dichterlzjke verdiensten van Vondel, in
werken der Bat. Maats. van Taal- en Dichtkunde. D. II. (1807).
De verwoesting van den 12d. Jasuarii enz.
Leerrede
door J. Teissedre Ange, vertaald door M. S. Leyd. 1807.
Proeve eener dichterl. vertaling (van het 12de en 24de boek)
van de Ilia8 van Romer.. Amst. 1807.
Berigt omtrent de uitgoal van een Dicht8tu7c van Mr. IP;
W. Bilderdijk , ten voordeele der ongelukkigen door Leiden
ramp. Leid. 1807.
llistorisch tafereel van Leiden's ramp, en leven88chelsen van
Kluit en Luzac , net platen en portretten. Leyden 1 S07.
Proeven aan Nederd. wel8prekendheid. 2 St. Leyd. 1809.
V erhand. over den rijkdom en de voortrefeliikheid der Ned.
enz., in werken der Bat. Alaat8. van Taal- en Dichtk.
V D. (1810).
Syntaxis der Ned. taal, voor de Maats. tot Nut van 't Algemeen. (1810).
Keur van Dichterlijke Zedelessen , voornamelijk nit Cats.
Amst. 1810. In kiein form. onder den titel van Dichterlzjke
Zedelessen voor de jeugd, 1811.
Euterpe door KanIelaar en Siegenbeek. Amst. 1810.
(N°. 1 , 2 en 4 door S).
Longinus, over de V erhevenheid. Leyd. 1811.
Euterpe door Kantelaar en Siegenbeek. 2 St. 1811.
(N°. 4 door S.)
Museum. Haarl. 1812. D. T.
(Allen waar geen naam bij staat door S.)
Laudatio Juni Donsae. L. B. 1812.
Museum. Haarlem 1813. D. II.
(Ally stukken in dit deel , met uitzondering van dat over
Hogerbeets, zijn van S.)
Aanspraak en gebed ter gelegenheid der Bidstoncl van 2 Febr.
1814. Leyd. 1814.
Leerredenen. D. I. Leyd. 1 814. D. II. Aid. 1820.
Museum. D III. Leyd. 1804.
Alle stukken zonder naam van S.)
Nederd. Spraakkun8t, voor de Maats. tot Nut van 't Algemeen. 1814.
Nadere bedenkingen onztrent de trappen van vergelijking ,
bijzonclerlijk omtrent die van het woord goedkoop, in Rec. o.
d. Recens. voor 1813. N°. 3.
Brief aan den hoogl. Cras , ter beantwoording van zijne op.
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heiderende aanmerkingen nopens eenige bedenkingen omtrent de
trappen van vergelliking , bijzonderlijk omtrent het woord goedkoop. Aid. N°. 7.
Brieven wegen8 het voorberigt var de nagel. Gedichten van
B. C. van Dorp , gewi88eld tu88c4en M. Siegenbeek en A.
Nijmegen.
en J. Moll , ter handhaving der eer hun8 vaders.
1816.
Mumutn. D. IV. 1816.
(Alle stukken zonder ipaam van S.)
Over de verdiensten van Hugo de Groot , als schrijver der
Nederl. ge8chiedeni8. Leyd. 1818.
Locrede op S. van Slingclandt , in Verhandl. der Maat8. v.
Ned. Letterk. III D. le St.
Over het Nibelungen lied in Mnemosyne VII. St. IX. St.
Over de wel8prekenclh,eid van Pericle8. Aid. XI. St. of Nieuwe
Mnemo8yne I.
Over de verdien8ten der Nederlanden in het ontd,ekken en
bekend maken van onbekende of schaar8 bezochte werelddeelen
en gewesten , in v. Kampen 's Magazijn.P. II. bl. 227. volgg.
lets over J. de Witt en brief van denzelven. Aid. bl. 333
in ye' s.
Over nogtans en nogthan8 , in Recen8 o. d. Recen8. N.. 3.
1823.
Over de middelen ter vowing van een Nationaal Tooneel. Aid.
Over het god8dien81ig karakter van Willem 1,
in Mnem.
XII St. (N. Mnem. II D.
Aan de regering van Haarlem 60 het 4e Emovfeest van
Laurens Coster , in bet Gedenkschrilt bij Loosjes. 182-14.
Laudatio L. P. Spiegelii. L. B. 1834.
Memoria J. M. Kemperi. L. B. 1824.
Proeven van Nederd. welsprekendheid. 3. St. Leyd. 1824.
Redevoering en Gebed , gevolgd van eene proeve van Gobvereering. Leiden 1829.
Over Lodewijk van Nassau in Mnemos. XV. St. (N. Mnem.
V D.) bl. 201 volg.
1825. N°. 4.
Gemengde taalk. bedenk. in Kon8t- en Letterb.
Berigt wegens de Oevordering tot de waardigheid van doctor
aan de Hoogeschool van Leiden van 1824 tot 1825. teid.
1825.
Haarlem 1826.
Beknopte geschiedenis der Nederl. Letterk.
.Redevoeringen en Dichtstukken van J. Kantelaar ; met eene
liikrede. Haarlem 1826.
Over de Antigone van Sophocles in Bibliotheek van Onde
Letterk. 1826.
Brief aan een vriend enz. over het adre8 aan mi ejne Herv.
Geloof8genooten. 's Graven!). 1827.
Taalkundige Bedenkingen. H aarlem 1827.
Rickel van Ommeren, Carmina etc. L. B. 1827.
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Over J. Wagenaar a18 8chrzjver der Vaderl. Historie.

Amst.

1827.

let8 over de Hoogescholen. Leyd. 1828.
Wattier Zieseni8 enz. Haarl. 1828.
Pkgtige viering aan de 25jarige dien8t van Gerrit Richfe r ,
ale openbaar 8choolonderwijzer le Hillegom. Leyd. 1828.
Leven8schet8 van de hoogl. Q. Wytten6ach, in
het Woordenboek van G. Nieuwenhula. VII D.
Ge8chiedeni8 der Leidsche Hooyeschool. Leiden 1829 - 1832.
2 dn.

Brief aan Prof. J. linker , ale byvoeg8el tot zijne beoordeeling van Mr. W. Bilderdiik'8 Nederlandsche Spraakleer.
Leid. 1830.

Brief aan A. de Jager, behelzende enige bedenkingen op dien8
beoordeeling tot prij8verhandeling over de Spelling.
Leyd. 1830.
Vergekkende beschouwing van de verrigtingen der kweekelingen
van Leidens Hooyeschool tot verdediging des raderland8. Leyd.
1831.

Geschiedeni8 der Burgerwapening in Nederland. Leyd. 1831.
Het bestuur van J. de Witt, beschouwd nit het oogpunt
der mini8terieele verantwoordelijkheid.
Leyd. 1832.
Eenige berigten omtrent vroeger in oe8 vaderlard geheer8cht
hebbende besmettekke ziekten. Leyden 1832.
let8 oaer J. de Witt, als inleiding tot de mededeeling van
een brief van dien 8taatsman. Leyd. 1832.
Aanteekenitzgen op Jacob van Maerlants Verkeerde Martiin
III D. 2. St.
in de N. Werken v. d. Mewls. d. Ned. Letterk.
Dordr. 1834.

Jacob van Maerlant8 wapen Martyn, met een inleid. en aanteekeningen. Aid.
De eer van Wagenaar ale hi8torie-8c1rijver , en die van Jacoba van Beijeren, verdediad tegen W. Bilderdijk.
Haarl. 1835.
Twaalf Leerredenen. Leid. 1835.
Over hetgeen het kerkgenootschap der Doop8gezinden in de
laat8te 50 jaren tot vermeerdering van godsdienstkenni8, handhaving van zuiver Christendom en verbetering van predikwije
in de Prote8tantsche kerk in Nederland heeft toegebragt.
Leyd.
1835.

Toets van eenige woorden en 8preekwijzen, voornamelijk nit
het lloogduitsch onder one in zwang gekomen. Rotterd. 1835.
Brief aan H. J. .Foppens, de .Fortuinzoeker. Blijopel. Leyd.
1835.
Redevoeringen en Verhandelingen over onderwerpen lot de
Vaderl. Ge8ehiedeni8 en Letterkunde behoorende. Dordr. 1836.
Rotterd.
Gemenade taalk. bedenkingen in de Ja9er'8 Magazyn.
1836.

Waar8chuwing gegen eeniye in many qebragte verbasteringen
in de uit8praak onzer medertaal. Leyd. 1638.
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Perslag =trent de school Door jeugdige gevangeneu te
Rotterdam; ook in het hoogd. vertaald door W. H. S u.
ringar.

Redevoering ter gedachtenis van den 6 Dec. 1813 , waarop
het beauty. der Nederlanden door iffilks I werd aanvaard.
Leyd. 1838.

Verslag van eenige in de laatste jaren uitgegeven werken
rakende de Nederd. taal en Letterkbsnde.
Haar!. 1839.
Schets eener geschiedenis van den Oud.Nederlandschen Staat ,
van Philips van Bourgondie tot den jare 17 i5 , met eene Intelding over de vroege staatsgesteldheid. Leiden 1839.
Liulde aan de nagedachtenie van den hoogl. J. H. van der
Palm. Leiden 1840.
Historie der verjaagde Protestanten van het Zillerthal, naar
liet Engelsch. Leiden 1840.
Bedenkingen over het lager onderwije an mr. G. Groen
van Prineterer. Leiden 1840.
Brie' van het Nederlandsch genootschap te Albany in Noord.
America , en hei aldaar op St. Nicolaas gevierd wordend leest
ter yedach,tenis van Nederland. 1840.
Over de Christelijke lie/We ale begin8e1 dat onderwijzers
blj
de vorming der jeugd bezielen, en de band van vereeniging zijn
moet tusschen schoolopziener en onderwifters. Leyd. 1840.
Vervolg op den Trapen Martyn van Maerlant , met inleid.
en aanteekk. in de N. werken v. d. Maats. d. Ned. Letterk.
V D. 2 St.

•

Brief. aan A. de Jager , betrefende eenige bedenkingen op
des laatsten prijsverhandeling over de spelling. Rott. 1811.
Proeve van antwoord op de vraag wat kan en mod de
Protestantsche kerk in Nederland in onze dagen doen om de
pogingen der zendelingen van het hot van Rome tot hare afbreuk
met vrucht tegen te gaan. Leyd. 1842.
Over Simon van Slingelandt ale staatshervormer in N. werk
V. d. Maats. der Ned. Letterk. VI D.
Gemengde bedenkingen rakende de Nederd. taalkunde.
Haul.
1845.

Over de verdiensten van Jacob Cats ale staatsman.

Arnst.

1846.

Brief aan Mr. H. Beyerman over de gezindheid der staten
van Rolland en Oldenbarneveld onarent den graaf van Leicester
in 1585 , bij diem aankomst in Engeland. Leiden 1847.
Lij8i van woorden en uitdrukkingen, met het Nederl. taal.
eigen. atrildende. Leid. 1847. Antwoord op Mr. Ii. 1. Koenen's
verslag en beoordeeling van bovengenoemde lijst, in den Konst.
en Letterbode, 1847.
_lets over het geslacht vrede , in bet Taalk. Magazijn.
Gravenh. 1847.

°ratio de incrementis literarum Neerianduaram inde at , ecrecta
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in Academia Lagduno•Batava harm literarum Cathedra ab a
1797 ad 1847 per 50 anno8. L. B. 1847.
Over de vorderin,gen der Nederl. Letterk. in de laat8te
50
jaren, ter viering van zijn 50jarig hoogleeraar ambt,
Leyd.
1848.
Ver8lag van de verhooren door Johan van Oldenbarneveld
ondergaan. Haarl. 1849.
Toetsing der gronden voor de onderetelling dat er vroegtijdig
tu8schen Aldegonde en Oldenbarneveld verkoeling zou ont8taan
ziin in Nij hof s Bijdr. D. VII. 1851.
Gemenyde bedenkingen omtrent de taal in het Magazijn van
Nederl. taalk. 6de jaarg. 1852.
Leven8berigt van (Prof.) Mr. D. J. van Lennep in Hand.
d. Maat8. V. Ned. Letterk. 1853.
Over J. W age n aa r ale voorbeeld van onvermoeide vlijt en
lofike werkzaamheid ; eene voorlezing , ten nutte der leerlingen
van de voormalige school van het Leydech departement tot Nut
van 't Algemeen. z. j.
Carmina Latina. 1790 , in Carmina juven. 0. J. Lennepii.
1792. In Laurentiurn Santenium procum. 1793. Ad Laurentian
Santenium, de natri8tate filiole (in Santenii Dello. Poet. ra8c.
VIII. 1796. p. 533 , 544). 1793. dmico Guilt. .Y8brando van
.jure honoree adept°. 1805. Ad
Hamelsveld 8UMMO8
main de VO8 , conjugis Jacobae Stockelaar obitum lugentem.
1805. In Carminum Jacobi Henrici Hoeuflt ab ipso auctore
adornatum editionem. In eftigiem J. R. Schimmelpenninck 1820.
Amico Diderico Baxio , 8102M08 in Theologia honoree con8ecuti.
1823. Caspar° Georgio Carob ° Reinwardt Botanic.. , Chetniae
et Hi8tor. Natur. professionem in Academia L. B. auspicanti.
1823. Carmen festivam in Natalem ducentesimatn quinguage8imam Academiae Lnyd. Bat. 1828. Filio Danieili Tieboel Siew
genbeek , 82012M08 in Phitoeophia Theoretica et Literis honor..
capescenti. 1832. Civitati Amatelaedamen8i8 alterum 8leculare
Athenaei sui celebranti.
Nederl. Gedickten. 1792. Lierzang op Albrecht Beiling. Be
ware grootheid. Op het afsterven van Anna llartwiyina Prays.
senaar , echtgenoote van P. Nieuwland , mar het lat(in van
Jer. de BO8a. 1793. Op het afsterven van Judith de BO8Ch
naar het latijn van Jer. de Bosch. 1794. Ter 25jarige eckt.
viering van Gerrit de Vries Abranzsz. en Catharina de
Bosch.
1795. Op h,et afsterven van Allard Hulshoff.
1798. Op de
328€e verjaring van het taal- en dichtlievend genoot8chap.- ykun8t
1800. Aan Mr. S. le Poole, bij
wordt door arbeid verkregen."
h,et afsterven riiner echtgenoote Cornelia de Wind.
1801. Lijkzang op 't afsterven van Catharina de Bosch, echtgenoot van
Gerrit de Fri.? Abram,. naar het latijn van
Jeronimo de
Bosch. Treurzany over het verongelukken van het 0. I. 'whip
de Vrede. 1803. Aan Willem de 1 708 den dood zijner echige.
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noote Jacoba Stockelaar betreurende, naar het latijn van M.
Siegenbeek. 1804. Lierzany op V ondel , in de werken der maats.
V. taal en dichtk. D. I. 1805. Op de afbeelding van R. J.
Sckimnaelpenninck , naar het latiin van M. Siegenbeek.
1807.
Ter gedachtenis van Sophia van Geuns , echtgenoote van Nicolam, van Heuketom. Dichterliike vertaling van het XXII both
der Him, 1810. Ale boven van het VI both. 1g12. Als boven
der Episode van Nista en Euryalus nit het 1X both der Aeneis
van Firgilius. 1813. Proeve nit he verlost Jeruvalem van Torquato lasso. 1814. Aan Abraham de Vries bij zijne echtvereeniging mei H. van Gems. Lierzany op de herstelling van het
Vaderland. 1815. Op de 25jarige ambtsbetrekking van S. Dassevael. Leidens Hoogeschool hersteld. 1819. Op het afsterven
van Hendrik Albert van der Palm , zoon van Prof. J. H. van
der Palm. 1823. Aan Chloe op het schaatsenrijden. Aan de
regeerders van Haarlem , bzj yelegenheid van het 4de eeuzojeest
1828. Gezany ter gelegender uitvinding van de boekdrukkunst.
heid van '8 koninys verjaardag. De Hillegoinsche schooljeuyd aan
haren onderwifzer G. Richter , bij de viering van zijne 25jarige
diens& Willem VII koning van Engeland. Treurspel 1838 , cantate , bij de 258te verjaring der aanvaarding van he bestuur
der Nederlanden door Willem I.
Zie Levensschets in Handel. d. Maats. v. Ned. Letterk. , 1766 1866
-

bl. 52; Te Water, Narrat. , p. 245; Siegenbeek, Gesch. d.
Leidsche Hoogesch. , (Reg.); Galerie de Comtenporains ; Nieuwe nhuis (uitg. V. Sijthoff); Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Chr. v. h. Hist. Genoots. (Reg.) Cat. der Bibl. v. d. Maats.
V. Ned. Letterk. (Reg); M nil e r, Cat. v. portr.

SIEGENBEEK (DANIEL TIEBOEL) zoon van den vorige ,
en van G eer tr uida Tieboel, werd den 25 Februarij 1806
te Leiden geboren. Na aan het gymnasium bet onderwijs van
Bosse genoten te hebben , werd hij 1822 student, en legde
zich op de regtswetenschap , maar vooral op de klassieke letterkunde , onder Bake en Peerlk am p, toe. Naauwelijks
was hij candidaat in de letteren , of reeds werd zijn verhandeling , behelzende eene kritische proeve over het geding , tusschen Demosthenes en A eschines de Alga legaione
bekroond. Kemper, van Assen en Cock waren zijne leermeesters in de regten , en , toen hij zich wederom in den wedstrijd waagde , ter beantwoording der vraag : Quid lure criminal, cum philosophic° , twit hodierno Belgic° , praecipictur de
puncendis factis lege Civitatis poenati vetitis , sed extra territorium ejus commissi , mogt hij wederom het gouden eermetaal wegdragen. Den 13 December 1828 verdedigde hij in
het openbaar zijn aeademisch proefschritt Ad litulum PandecTerzelfden dage ver
tarum de fidei commissariis libertatibus.
dedigde hij , ter verkrijging van den graad van doctor in de
letteren , zijn proefschrift de Athenarunz conditione sub imperio
,

-
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Nu opende zit+ voor Si egenbeek de
triginta Tyrannorum.
loopbaan des praktiechen levens. Als advocaat liet hij zich ter
rolle der Leidsche regtbank van eersten aanleg inschrijven. In
1830 brak de Belgische opstand uit , en met weemoed zagen zijne
ouders hem , wier eenig kind hij was, in Julij 1830 tot tweeden
luitenant bij de schutterij benoemd , naar de grenzen vertrekken ,
vanwaar hij met het ridderkruis terugkeerde. In 1835 trad
Siegenbeek in het openbaar ministerie. Den 22 Juni
V. d. j. werd hij aangesteld tot substituut.officier bij de regtbank van eersten aanleg te Leiden ; de nieuwe organisatie van
16 September 1838 bevestigde hem in het door hem bekleedde ambt bij de toen ingestelde arrondissements-regtbank
ter genoemde plaatse. Door koninglijk besluit van 25 Jan. 1843
zag hij zich aan het hoofd van het Parket geplaatst , en in
1850 aanvaardde hij het voorzitterschap der commissie van
administratie over de gevangenissen te Leiden , waarvan hij
sedert 1836 lid was. Jaren lang was hij een krachtige medehelper , en tevens bet hoofd der Leidsche afdeeling van het
Nederl. genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen.
Het jaar 1858 bragt eene geheele omkeering in het maatschappelijk leven van Siegenbeek to weeg. Hem werd
de burgemeesterlijke waardigheid opgedragen , hij bekleedde haar
tot zijn dood , en was tevens curator der hoogeschool , waaraan hij gevormd was. Hij overleed den 11 Januarij 1866,
bij zijne echtgenoote Elizabeth van Heuk elom, met
wie hij zich den 7den November 1833 in den echt had begeven , geen afstarnmelingen nalatende. Den 16 Jan. werd
zijn stoffelijk overschot ter aarde besteld. Een treffend
woord werd door Ds. Sepp tot de omstanders gesproken. Zijn
vriend de hoogleeraar J. de Wal, schetste zijn leven voor de
werken der Maats. v. Ned. letterkunde , waarvan de overledene
lid was. Behalve van deze maatschappij was S. lid van het
prot inciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen,
der Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. Enkele malen trad hij in de bijeenkomsten als spreker op.
Ook bleef hij het wetenschappelijk publiek de resultaten mededeelen , waartoe voortgezette theoretische studie , gepaard met
practische ervaring hem geleid had. Zijn biografist wijst bij
voorkeur op zijne bekende conclusie , betrefiende de leer van
het statutum personale , en op zijne beschouwingen naar aanleiding van de Bosch Kemper 's beroemd werk over het
Nederlandsch wetboek van strafvordering. De eerste is afgedrukt in het W. v. h. Regt , n°. 431. , Regt in Nederl. IV.
28 , de laatste in de Nederl. harb. voor Regtvel. , en uitgegev.
I. (1839) 421-452, HI. (1841) 153-487, 649-671. Bone
Bedenking omtrent de ondervraging van hem , wien8 ondercurateele 8zelling gevraagd wordt , is to vinden in het Regt8gel.
Biibl., I. 453-456.
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Andere kleine opstellen van zijne hand kunnen als bijvoeg.
eels eip zijne Aanmerkingen en vragen, naar aanleiding van
Jhr. J. de Bosch Kemper 's genoemd werk , worden aangernerkt , rueestal deelde hij ze in bet Bijbla tot de Jaarboeken voor Regtsgekerdheid en Ifelgeving mede. Zij zijn door
de Wal, in zijn levensberigt nnedegedeeld. Ook was het verband tusschen, onze nailitaire en burgerlijke strafvvetgeving steeds
een voorwerp zijner bijzondere aandacht. Reeds in 1834 had
hij in de eerste reeks der Bijdragen van de hoogleeraren d e n
T e x en v an Hall de vraag beantwoord of de kruiwagenstraf,

in het militaire wetboek voorkomende , onder de infamerende
straffen ie tellen is, waarom krachtens art. 332 Burg. welb.
ecktscheiding lean worden gevorderd, in Bijdr.
VIII. M. 561
vlg. De gronden destijds door hem aangevoerd , meende hij
in een later opstel (Bijdr. IX. bl. 317 vlg.) nader te moeten
ontwikkelen , vooral om aan te toonen , dat men niet .n militaire straffen , met name aan de straks gemelde , eereloosheid
mag verbinden. Het daar gestelde is blijkbaar van invloed
geweest op de vaststelling der wet van 3 Maart 1852.
Staatsbl. n°. 20. In de Breuk en Smite Adresboek van Leiden
vow. 1860 komt zijn portret in steendruk voor.
Behalve deze stukken schetste hij voor de handel. der maats.
van Ned. Letterk. de levensberigten van Mr. Guillaume Pierre
van Outeren (Handel. 1856 , bl. 60-68 ; van mr. Albert Otto
.Ernst, graaf van Limburg Stirum (Handel. 1859, b1.101-10S),
van mr. Corneille Jean Luzac (Handel. 1862, bl. 290--297),
van mr. Pieter Bnyskes (Handel. 1864 , bl. 125 - 140).
Getrokken uit het Levensberigt van D. T. Siegenbeek door den
boogl. de Wal in Bijl. tot de Handel. voor 1866.
Zie ook Sepp, woorden aan de nagedachtenis van D. T. S. ; Leidsche
van 17 Jan. 1866 n °. 8 ; Bijv. Leidsche Courant , 15 Jan.
1866 n°. 7 (Handel. v. d. G. R. n°. 1) , Bijbl. tot de Leidsche Courant van 17 Nov. 1858 n°. 138 ; Twee en veertigste verslag van het
Ned. Genoots. tot zed. verbet. der gevangenen over den jare
1865 ; bl.
41 vlg.; Handel. d. Maats. 1840, bl. 52; Boneval Faure, Oratio
de us quae Academiae Lugduno-Batavae a. 1865-1866 tristia et laeta
acciderunt (L. B. 1866 , p. 19 vlg).
Courant

S(IEuERTsz) W(ALicu). Van Voorst bezat van hem :

Iloomsche mysterien ontdeckt in een cleyn Tractaetjen over de
Leere van de Transsubstantiatie. Met een Dialoaus Pet. Vireti

van de Ileylighe Inguisitie. Amt. 1606. 8°.
Zie Cat, M. .D. C. v. Voorst (Theol.) p. 141.

SIEVERTSZ of SYVERTSZ (MATHYs), bekwaam kaartenmaker , bloeide in het laatst der 16de eeuw. Hij vervaardigde
o. a. een pascaert, die hij (1593) aan hurine II. M. opdroeg ,
en waarvoor hij , bij besluit van 5 Oct. 1594, met (300 werd
Vereerd. Vier jaar later , ordineerden de staten eon reqtiest

van Petrus Plancius en Mathys Syvertsz, ,ommete
_
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hebben recompense voor haerluyder konste ende inventie, waerop
gevonden ende gezeilt zoude mogen worden in longitueline,m,” in
handen te stellen van Josephus Scaliger, Rudolphus
Snellius, Simon Stevin, Ludolph van Coelen en
Lucas Jansz. VVagenaer.
Zie Kramm.

SIG AULT CHARLEMON (JEAN FRANCOIS), verdienstelijk bouw
kundige , deed zich gunstig kennen bij gelegenheid der Aprlemsche tentoonstelling van Nederlandsche volks• en kunstvlijt,
door zijn toen geleverd Monument ter gedachtenis der belangrijke
expositie door koning Willem I aan de stad Haarlem geschonken , en in de Groote kerk geplaatst. Een laatste proeve
van 's mans smaak , talent eu kunstrijke uitvoering was het
Praalyral van van Speiyk in de Nieuwekerk , gelijk ook het
eenvoudig gedenkteeken in het burgerweeshuis te Amsterdam.
Hij overleaf aldaar den 20 Januarij 1833 , in den ouderdom
van 46 jaren.
Lie Kramm.

SIGAULT (CHABLEs) , vader van den vorige, even als
deze verdienstelijk beeldhouwer,, die tevens te Amsterdam het
beroep van steenhouwer uitoefende. FIij heeft het monument
ter eere van Jan Nieuwenhuyzen stichter der rnaatschappij
tot Nut van 't Algenaeen in de kerk te Monnikendan3 vervaardigd. De ordonnantie van dit monument is door Jacques
Kuyper geteekend , en er gaat een fraaije prent van nit door
N. van der Meer gegraveerd.
Zie Kramm.

SIKKE (MARTIN JAN), schoolmeester te Ternaard , gaf omstreeks 1730 in het licit : het nieuwe Ternaardzr Bloemendaal

of Friesche lusthof, , beplant met schoone bedenkingen op ver.
scheydene voorvallen (in dichtumat); item noch over verscheyclf
schreftur plaatsen ; ten derden over drie geestel,yke deugde4 ?
Amst. z. j. 8°.
yermtdoM.JSik
zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb. ; Cat. d. At. u. Ned, .4tter1c,
D. I. bl. 254, 330.
SIKE (HENR.). Wij verrnelden dezen , wijl hij sich een gee
ruimen tijd te Utrecht , waar hij in 1704 student was, ophield,
en veel invloed op de ontwikkeling van Re elan d en andere
galeerden had. Hij was Bremer van geboorte nitgever can
het Arabische Evanyelium infantiae en van andere schrift..
Hij werd naderhand hoogleeraar in de Hebreetmsche tan! te
Cambridge. A d r. Reeland noemde hem Wt. deirabicarum
pertitissimum omnium mortalium. 1VIaar helaaa , de groote ge•
leerdheid beveiligde hem niet voor dat noodlottig levensverdriet,,
dat hem zijn eigen dagen deed verhorten.
Zie Rotermund, Brem. , II. CXIV Thilo, Prolegg. ad Cod.
apocry f N. T. , T. I. 2PCNTI iQ u m a , GOci. Hgoges., p, U. N. 41.
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&KKR. Zie SI VA ARD.
SIKKEN (J. A.) schreef
Waarneming van een hardnekkig coliecq, verzelt met een aanmerkelzjke (tympanite8) trommelzucht, engevolgt door een(asciks) buikwaterzucht , langs den afgang geneezen, in Verhand. v.
Genoots. servandis civibus. 1778. bl. 469.
Zie Holtrop, Bibl. med. et chin , p. 329.

SILLE (GusBERT DE), tooneeldichter nit de eerste helft der
17d. eeuw. Men heeft van hem :
.De Jood van Haita, of wraak door moord. Leyd. 1645. 4°.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. Crit. Woordenb., D. V. bl. 284.
SILLE (NicAzE DE) of SYLLA , meester in de regten ,
werd te Mechelen in 1543 geboren. Een der ijverigste en
voornaamste voorstanders der vrijheid zijnde , werd hij vele
malen , en in verschillende aangelegenheden des Vaderlands
gebruikt. In Nov. des jaars 1576 werd hij vanwege de algemeene staten gezonden naar Gelderland , om , nevens Jean
d e la H ay e , dat landschap tot de zijde der staten over te
halen. In 1577 was hij pensionaris van Namen , en vertegenwoordiger van het gewest van dien naam , in de vergadering
te Brussel. Daarna , in Dec. van dat jaar , werd hij afgevaardigd naar Namen , om die stad op hare hoede to doen zijn ,
en tegelijk de onderhandelingen met den nieuwen Spaanschen
landvoogd te helpen bevorderen. In Louwmaand des volgenden
jaars , teekende hij de Unie van Brussel. Vervolgens nam hij
een dadelijk deel aan de onderhandelingen met Don Jan en
verwierf zich door zijn gedrag , in deze en andere gelegenheden ,
zoodanig de goedkeuring van de vergadering der algen3eene
staten , dat zij op den eersten Augustus 1577 in deze woorden
hare tevredenhei(I verklaardea: a Nicaice Selle , docteur , a servi
bien et fidelement c'c ses Etats et vile de Namui, et aussy
a la Generalite Lettre sera ecrite an Magistrat et Jurez dudiet
Namur , ad ce qu'ils veuillent continuer pour commis de la dicte
vile a la Generalite." Ann dit verzoek werd voldaan en S i 11 e
bleef zijn gewest vertegenwoordigen. In het jaar 1578 werd
hij waardig gekeurd , om secretaris van den staatsraad onder
Matt hias te zijn , en hij deed op den tienden Februarij als
zoodanig zijnen eed voor de algemeene staten. Isla den afval
der zuidelijke gewesten , begaf S ille zich naar Holland , alwaar
hij eerste pensionaris van Amsterdam werd. Vervolgens nam
hij onderscheidene gezantschappen met lof waar, , en woonde de
hooge vero. adering des lands bij. In 1578 werd hij met Mar.
n i x naar bGroningen gezonden , vvaar de regenten der Ommelanden , destijds door de stadsregering werden gevangen gehouden , ten einde aldaar de twisten bij te leggen. Zij beproefden milks vergeefs. In het volgende jaar ontving hij last
naar Mechelen te gaan , ten einde de stad tegen de aanslagen
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van Parma te verzekeren. Hij werd aldaar uit weerwraak
gevangen gehouden , wegens het vatten van een ander te Antwerpen. Weldra werd hij ontslagen , doch Mechelen verzoende
zich met Pa rin a. Hij werd benoemd , om de voorwaarden
op te maken der huldiging van Willem I tot graaf (1584),
tot de onderhandeling met Leicester over opgekomen bezwaren uit de brieven van Paret, en in net volgend jaar in
Engeland tot de opdragt van het hog bewind aan Elizabet h.
Driemaal bekleedde hij eene bezending naar den koning van
Denemarken , bevorderde bij dozen de teruggave der voorregten ,
weleer door die van Amsterdam aldaar genoten : de ingezetenen
van Enkhuizen en Schiedam waren , misschien door hem minder
gelukkig. Later was hij meestal lid van de vergadering der
algemeene staten , en tweemaal afgevaardigde te velde. Hij
overleed in 1600 , bij zijne huisvrouw Barbara van der
Goes, dochter van A art van der Goes, kinderen nalatende.
Zie B or , Ned. !list., B. XXI. bl. 60 (763) enz. B. XXII. bl. 5
(858) enz. XXVIII. bl. 57 (236); Hoo ft, Ned. Hist. B. XXV. bl.
'
1125; van Meteren, Ned. Ges. , B. XVIII. f.349;Scheltema,
Staatk. Nederl. ; J. C. de Jonge, Unie van Brussel , bl. 143 145;
Bondam, Onuitgeg. stukken, D. I. bl. 75; Wagenaar, Vad. Hist.
D. VIII. bl. 175, 192,453; Cerisier; Arend; Bilderdijk; Hoogstraten; Kok; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
-

( .), zoon van den laatste , werd in
SILLE of SYLL
1618 fiskaal tegen Oldenbarneveld en diens lotgenooten.
De woorden van den ongelukkigen grijsaard , bij het vernemen
van het vonnis des doods yl1a, S yl la, mogt uw vader
eens opzien ; dat gij u tot dit werk liet gebruiken ," zijn bij
Brandt, in diens list. der Ref. bewaard gebleven.
Zie Lev. V. Oldenb. ,
Staatk. Ned.

(Rott. 1670) bl. 405;

Scheltema,

SILLEMANS ( .), teekenaar en graveur,, minder verdienstelijk dan Frans S chille mans, met wien hij verward
wordt. Kramm vermeldt van hem :
De dood van Floris V. Grave van Holl. en Ondergangh van
Gerrit van Velsen , naar Cornelis Danckertsz. in gr.fol.

SILLI NG (JAN PIETERsz.) is schrijver van :
Rolle? dam herstell door het accorderen van de magistraet
in het versoeck der burgeren tot het renunceeren van hare
ampten den 22 en 26 Aug. 1672.
Zie van Doorninck, Bibl. v. anon. en pseudon., M. 411.

SILO (ADAM) , in 1670 te Amsterdam geboren , was eerst
gouddraad-trek ker. Dit bedrijf gaf hem aanleiding tot het
trekken van tinnen. of looden pijpen voor disteleer-slangen ,
fonteinen enz. Van dergelijke door hem getrokken pijpen werd
gebruik gemaakt voor de waterwerken van Manly en Fontainebleau. Het is ook Silo, die de snijroeden voor de flawed-
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wevers uitgevonden het& Wien wit dat hij met dit geheiM ,
ruim 00 Jaren oud , gestorven is.
In zijne vroege jeugd beoefende hij ook de muziek , en had
zijn eigeu viool gemaakt , die naderhand voor eene Crernoonsehe
Verkoeht Werd. Vervolgens legde hij zich toe op den seheepsbouW en het seheepsteekenen , en .vond verbeteringen nit in
de eonstruetie der vaartuigen. Met zeesetrilders in kennis geraakt , nam hij het penseel in de hand , en verwierf wel geen
grooten roem voor zoover het koloriet en de behandeling bette:ft , maar wel in naauwkeurigheid van teekening. Hij vervitterdigde telfs eenige zeestukken voor 0 z a tir Peter, die
hem Menigmaal bezoCht, oat lessen in de scheepsbouw van
'hem te nemen. Eenige jaren voor zijn dood begaf hij zieh
aan het glas- en spiegelstijpen , en maakte goede verrekijkers

ei teleskopen. Ook voerde hij de pen , boetseerde en etste
eftige prentjes met zeegezigten. Een stel er van uit 7 stuks
bestaande , werd op de verkooping van den Grave von Fries
voor f9.00 verkocht. Hij was bevriend met Corneli s P1 oo s
van Amstel, en is tweemaal geportretteerd door C. Troost
als schilder , en/door G. van der M ij n ale schilder en seheeps-

bouwmeester.
Zie J. van Gool, Schouwtooneol der Nederl. kunstschildsrs , D. I.
bl. 287; R. van Eynden en A. van der Willigen, Gesch. d.
Vad. Schilderk. , D. II. hi. 5-10 , Adanhangsel, bl. 156; Immerzeel; Kramm; Wagenaar, Beschrijv. v. Amst , in fol. St. III.
bl. 266; Martinet, list. d. Wereld, D. VIII. bl. 335-337; Kok,
Vaderl. Woordenb., D. XXVII. bl. 83; Hoogstraten;Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en cle Rivecourt; Scheltema,
Rusland en de Nederl., D. II. bl. 33; Peter de Groote, D. I. bl.
143, 144; Collot d'Escury, Hollands roem, D. III. bl. 29;
A. van Zutphen, Nederl. uitvind.
.Aant. woordenb. d. zamenlev.
en ontdekkingen, bl. 114 volgg. ; Perk, Vad. Gesch. ; Navorscher , D.
II. bl. 344, D. III. bl. 344; Bijbl., 1854, bl. XXXI. LXI , LXXXVI ;
Alg. Handelsblad 16 Aug. 1847 (over Silo en Cr uqu ius); Spect.
19 Mei 1867; Muller, Cat v. port,

SILVIUS , SYLVIUS of SILVYNS (ANTHONY), een teekenaar en houtgraveur, in 1525 to Antwerpen geboren , die
voor den beroemden Christoffel Plant ij n aldaar arbeidde.
Nagl er geeft een catalogus der boeken , waarin Silvius
houtsneden voor vignetten en titels leverde. Ook Brulliot
en Kramm geven sornmige werken op met zijne houtsneeprenten versierd , o. a. de Emblenzata cunt aliquot hominis antiqui operie Joannis Sambuci Tirnaviensis Pononii, bij P 1 a nt ij n gedrukt , 165 kleine prenten , behalve het portret van
den autheur bevattende. Volgens Brya n-Stanley noemt
Papillon hem Silvius Antonianus.
Zie Immerzeel; Kramm.

SILVIUS (BALTHAzka), Vlaarosehe graveur, in het midden
der 16de eeuw,, die naar Frans Floris, Carol van Man-

der, Jt ronimus Bo s en anderen arbeidde.
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IC r amm verMeltit .o. a. van hem :
lie Dienrzars van Abraham vinden Rebecca bii een ;me ,
2
blad. (1 558) , de dronken Loth en zijne dochters (1575) gr.
fol. obi.
zie Immerzeel ; Kramm.
SILVIUS (CoRNELis), zoon van Jo h an Silvius en A gnita de Grande, te Haarlem geboren , werd lid der
vroedschap in zijne geboortestad. Weldra steeg hij tot versehillende zeer aa.nzienlijke stads- en staatsambten en commissiert. Hij was een voornaam lid der staten van Holland , en
in 1734 lid der vergadering der Staten-Generaal zijnde , werd
hij , benevens Bernard van Welder en, benoemd tot btutengewoon ambassadeur te Londen , otn George II als koning
te begroeten. Hij was ook curator der Leidsche hoogeschool,
en overleed den 1 April 1738. Hij huwde Maria Verhamme,
en liet twee dochters na , waarvan de een gehuwd is geweest
aan mr. David van Lennep, moeder van tar. Cornelis
van Lennep.
Zie Europ. Merc. Jan.—.Tunij , 1728 bl. 115; Wagenaar, Vac4
Hist. D. XVIII. bl. 441; Scheltema, Staatk. Ned,erl. ; Sieg enbeek, Gesch. d. Leidsche Hooges., D. II. bl. 21; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt.

SILVIUS (J.) is schrijver van
Consideratien over het Boek van de Heer Doctor Balthazar
Bekker genaamt de Beloverde weerelt , voorgesteld door J. S.
Amst. 1698. 4. .
Zie van Doorninck, Bibl. v. anon. en pseudon., bl. 623. Zie
verder op S ylvius.

SIMMERMAN (P.) schreef :
Over 't gebed Christi over Jo/s. XVII.

Uytr. 1558. 12..

Zie Abcoude, Aanh., bl. 196.

SIMON (AFFIaGHEmENsIs), een Benedictijner monnik iii
het klooster Aftlighem in Brabant , bloeide omtrent 1290.
Men vindt zijne werken bij F a b ri cius, Va 1. Andreas,
Sweertius en Jocher opgegeven.
SIMON (Rms.), een gedoopte Amsterdamsclae jood , in
de laatste helft der 1 7de eeuw heeft zijn geloofsbelijdenis in
1688 in 4.. uitgegeven.
Zie Jocher.

SIMON en WOUTER , in het midden der 15de eenw,,
beeldsnijders te Haarlem.
Zie J. K on in g, Verb. over de Boekdrukk.,

bl. 360, 361.

SI MON (JAN) , een voortreffelijk schilder in 't begin der
XVII eenw te Amsterdam , volgens Arnold Buch ell , die
echter niet v9rmeld vat hij schilderde. Hij overleed in Julij
1620.
Zie Kr a min.

SIMON (H.) , van Fransche at omst , stempelsniider te
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Brussel , graveur van Z. K. H. den prins van Oranje , later
koning der Nederlanden. Hij bood in 1817 koning W ill e m
I een gouden gedenkpenning aan , voorstellende de komst van
Z. M. met hoogstdeszelfs gemalin le Brussel, in eenen door
twee keuwen voortgetrokken wagen.
De koning teekende voor
eenige exemplaren in van die medailles , en , tcn einde ze algemeen verkrijgbaar te stellen , sloeg men er in de munt van
,Brussel van minder metaal. Ook vervaardigde hij eene volgreeks van beroemde inannen , waarin hij echter niet gelukkig
slaagde , als ook de prijspenningen , die van wegens het rijk
aan de hoogescholen van Leiden , Utrecht en Groningen uitdeelden , en den gedenkpenning op het openen der Nieuwe
Haven te Middelburg. Hij graveerde ook in edelgesteenten.
Door koning Willem I gepensioneerd , overleed hij te Brussel
in 1834 , omstrseks 84 jaren oud.
Zie Immerzeel.

SIMON STOCK (NicoLAAs DE ST.) , te Leeuwarden geboren , trad in de orde der ongeschoeide Carmelieten , werd
meester der Novitien , en prior van zijn klooster te Mechelen,
en deed eer . reis naar Rome , waar hij 14 jaren bleef. Teruggekeerd werd hij voor de Hollandsche missie gebruikt. Hij
bloeide omtrent 1668 en schreef de volgende werken.
Exercitationes Philosophicae in Aristotelis Logicam et in
libros de Generatione et animd.
Exercitationes _Theologicae in Summam D. Thomae et Trac.
talus de incarnatione.
Quadriga de gloriae Christi triumphalis de humanis peccalls , imperfectionibus, erroribus et de eorum remediis.
Sermon., adventils , Dominicales, Quadragesimales et Pesti.
vales et de Sancti&
Moralium, Mysticarum, Controversiarum et Paradoxorum
Tractatus.
Commentaria moralia in totam Regulam S. Alberti, primi.
tivam Carmelitarum.
Leerredene in 't Italiaansch.
S. Joseph figuratus in Ar3ore Danielis, et varii Panegyrici
in eiusdem Sancti laud.,
Panegyrici in totam vitam S. Teresiae et particulatim in
omnes gratias S. Teresiae collat..
Specilegium Canonicum.
De llionialibus fractal. particularis.
Zie Paquot, Mdm., T. II. p. 633, 634.

SIMON (Ric.), geacht R. C. schrijver , tijdgenoot van
E rasm us, tegen wien hij als schrijver optrad , en wederkeerig
zijn verdediger werd tegen Eskius, een niet minder verdienstelijk en met lot bekend schrijver.
Zie Verwoert.
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SIMONIDES (mr. D.) , sehooldienaar in het dorp Zurig in
den aanvang der 18de eeuw , was dichter, blijkens een Kluchtige saamenspraek tu88chen een Edelman en een Boer , die
met malkander na Leeuwarden gingen om het inhalen te zien
van H. D. Hooyheden Prins Johan Willem Eris° en Princes
Maria Louisa van Hessen-Cassel, 2 Januarij 1 7 10. in rijm
gebragt door enz. De edelman spreekt Hollandsch , terwij1
de hoer en zijn vader zich in bet Friesch uitdrukken. Be
eerste uitgaaf van dit stuk vindt men in den Nieuw Zuyriger
Almanack , na de nieuwe 8tijl, over 't jaer onzes Heeren 1711 ,
door mr. D. Simonicies , Harlingen bij F. Schotsman.
Later is het opgenornen door Jhr. Mr. de Haan He ttema in zijne verzarneling Rifinkes. (llokkum 1841).
Zie Friesche Volks - almanak ,

1844 , 131. 103.

SIMON1DES (SimoN), zoon van den geneesheer S imon in de
Rijp , waar hij in 1629 geboren werd. Hij werd door Fr an ciscus Ri dder us in het Latijn onderwezen , studeerde te Leiden,
en werd proponent zijnde , beroepen te Oosthuizen en Obrede ,
in 1651 te Westzaandam , in 1652 als de zevende predikant
te Rotterdam. Hij vertrok in 1664 naar 's Gravenhage , waar
hij den 24 Maart bevestigd vverd , en den 27 April 1675
overleed. Hij was een ijverig voorstander van het huis van
Ora*, waarvan hij in de onrustige tijden , die hij beleefde ,
doorslaande proeven gaf. Toen men in 1665 te 's Hage en
elders eenige neiging bespeurde orn Prins Willem III tot
stadhouder te verheffen , voer hij van den predikstoel bevig
nit tegen hen , die zulks wilden tegenwerken , hen van ondankbaarheid jegens het huis van Oranje beschuldigende. Ofschoon
hij in 1672, den dood der gehroeders de Witt, dien hij
bijwoonde , niet kon aanschouwen , durfde hij den volgenden
dag , predikende in de Nieuwe kerk te 's Hacre , dien moord
een werk en wrake Gods noemen , verzekerencre dat de handdadigen niet gestraft maar veeleer beloond zouden worden.
Joachim Oudaan heeft hem in zijn Haegsche broedermoord
over deze den Evangeliedienaar onwaardige taal scherp gehekeld.
Hij verdient als dichter genoemd te worden. Veler zijner
gedichten vindt men vorir de werken zijner tijdgenooten. Even
als Fra n c. Rid de r iu s vervaardigde hij in 1658 bruiloftsverzen
Op het huwelijk van C a r o1us Ur sin us en Clara Bo nti us, die de geheele dichterlijke of liever verzen-makers wereld
bier te lande in rep en roer hebben gebragt.
Ookgal hij een Proufken van yeestelzjke gezangen, achter
Franc.
1.1 idderus Huiegezangen. Rotterd. 1658. Ook onder
de Gezangen van Hendrik Uilenbroek, Amst. 1685, in
de Edesche Verlustigingen van J. Kloeck, de Dagelijksche
Maandelycke en Jaarlycke Huysoefeningen van Ridderus,
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Rott. 1687 10. dr., H. Wits, Twiet des Mere* met synen
Wiingaert (derdien druck. Utrecht 1736) , komen verzen van
hbm voor. Er moot oak een bundel gedichten in 4 °. van
hem bestaan. Ook is An Verkemekle ziele. Rotterd. 1658.
in dichtmaat. J. Vollenh ov en en A. Moon en vervaardigde lijkdichten op hem. Zijn zoon To stierf in
1722 als preclikant te fleeg , en een oudere Simo n Sim on id as in 1694 als predikant te Buiksloot, waar hij in 1685
beraepen was.
Zijn e werk en zijn :
Wandel naar den kneel. 8°.
Leven uit den dood 12°.
Nieuwqjaairs-giften voor de inaconeren van de Republiek.12°.
.Eeuwige vriendschap van Christu8 en de geloovigen
12°.
.
Laatste bevelen.
Heilige bedenkingen over de bedykingen van de Beemster. 12°.
Jelfscheid-predikatie van Ooethugsen. 12°.
Gedichten. 4°.
ilfsckeid van Rotterdam en eerste predikatie in 's Hage.
1664. 12°.
Bloed-hruidegorn of de gekruiste Christus. Rott.
1664. 12°.
Vriendenraedt gegeven aan de besockte Gemeynte van de Bin,,
by een merckelick oordeel Godes over haer gedaen, door middel
van een versckrickelicke brandt. 2° Druck , meer al s twee derde
vermeerdert. Rott. 1655. 12°. Met gegrav. titel , waarop : Vie,
baecken van Gods oordeel voor Nederlandt enz.
Verhemelde ziel. Rott. 1658. 8°.
Vertroostingen voor een swaarinoedigen. Rott. 1660. 12°.
Zielsbetrachtingen over 't Avondinaal. Rat. 1668. 12°.
Staat en genezing van een verlaten ziel, door Koelman.
Utrecht 1660. 12°.
Noodige boetspraken 's Hage 1668. 8°.
Oefenschool voor de vromen. 's Hage 1675. 12 ° .
Dan/coffer der Verloste kerke. 1684. 4..
Kort begrip van de Godgeleertheit en Heidelb. Catechism*.
Amst. 1693, 1704. 8 ..
De ziel onder een wolk. Amst. 1738. 12°.
Heileame zielsverlustiging over de geestelijke droecheid , met
eene voorrede van C. de Fegfer. Rott. 1759. 8°.
Leidsman der zwakken aan des Heeren H. tafel. Amst. 1691 ,
1765. 8°.
De worstelinge Jacobs vervattende de wonderlijeke worstelinge ,
en salige overwinninge van Jacob van der Graef, , tot troost
van alle geloovige en op Godt tetrauwende zielen. Timoth.
4
Vera 7 , 8. Dem laetste of derte druck vermeerdert en verbetert. waarachter galichten. Sommige schrijiren dit werkje aan
Vollenho ven toe.
Een gedieht op het afsterven van L. van Aitsema en
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een verhaal van zip' afsterven $ aohtei D. Va. van Aln Sake.
van 'Wad
Na zijn daod bezorgde Fran c. Ridder us: De ziel onder
een wolcke , of ontlermjsinghe VOOr Geestelycke verlatene , eouragie voor he volck des lieeren of Tractaatjen van de
-Neestely cke kloeckmoedigheyt , als ook een Dichtstuk : De ziel levende
in de Doo I , of Jesus op het ster feed gevonde, op de toijze
van den 9 P salm , in een bundel met een vers tot aanbeveling
van Constanter. 's Hage 1676. 8°.
Zie de Voorrede van Ridd era s voor den laatstgem. Bundel; A.
Moonen, Waermont of Herdersklagt over de doot van den Eerwaer-

&gen , Hooghgeleerden , Godvruchtigen Heere Simon Simonides , Bedienaar
des H. Euangeliums in 't Gravenhage, nevens een brief clan de weduwe
van den schrijver. Rott. 1676. S. , ook achter den genoemden bundel;
J. Vollenhoven, Poky (1686) bl. 276-278; Soermans, K. R.
hi. 80; Lijst der Predd. te 's ilage bij v. Mieris; L. Ben th em,
Boll. Kirch. u. Sehulen Staat , Th. C. VI. p. 669; Koecher,
Hist. d. Heidelb. Catech. , bl. 344; Paauw en Veeris, Vern. Kerk.
Alphab. , bl. 188, 189; Wagenaar, Vad. Hist. , D. IV. bl. 182,
183; Ypey en Dermout, Gesch. d. Ned. Berv. kerk , D. II. bl.
562; Schotel, Kerk. Dordr. , D. I. bl. 465, 466, D. II. bl. 276;
Dez., Bern. Eeredienst; Glasius, Godgel. Nederl. ; Harderwijk, Naaml. d Rotterd. Predd. , bl. 37, 38; v. d. A a , N. B.
A. C. Woordenb. ; J. Kloeck, Ecles. Verl. , b1.100; H.Dulleert,
Ged. , hi. 73; A bcoude, Naaml. , bl. 334, 335, Aanh., bl. 196, 197;
Arrenberg, Naamr., bl. 474 Maurik, Naamrol. v. Goclqel. Schrijv.;
Navorscher,, D. VII. bl. 254, 261, 318, D. V. bl. 133; Muller,
Cat. v. Godgel. boeken, M. 108; Kok, Nieuwenhuis, Verwoert,
Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr, Chron. 'v. h.
[list. Genoots. , D. III. bl. 115; Cat. de la Bibl. de D. C. et J. J.
van V oorst , N°. 4824, Cat. d. Hist. , N.. 1677; v. Doorninck,
Bibl. v. Anon. en Pseudon. , bl. 371; Muller, PanYl. , D. IL hi.

122, 137.

STMONIS (FoLKEuus) , te Sneek geboren n opgevoed ,
werd aldaar rector van de Latijnsche school en later burge.
raeester. Hij leefde omtrent 14 1 6 en schreef gen Chronicii
Frisiae die niet is gedrukt.
Zie Suffr. Petri, Dec., VIII. N°. 8, p. 93; Val. Andreas,
Bibl. Bel g. , p. 220; Foppens, Bibl. Belg. , T. L p. 280; P
quot, Morn., T. I. p. 406.

SIMONIS (GuiLIELmus) of SIMONS , te Thielt geboren ,
stadgenoot en welligt oom van Petrus Si in o n s z. bisschop
van Iperen. Hij studeerde te Leuven in de godgeleerdheid , waarin hij het Bacealaureaat verkreeg , in het midden
der 16de eeuw. Hij woonde toen in het groote collegie met
Li vinus Baers, later abt van Dronghene, van de orde
der Premonstratensen bij Gend , waaraan hij opdroeg :
Historia Aloy sii Lipomani Episcopi Vermensis de Vitis
Sanctorurn, Lovani 1568 fol. De opdragtsbrief is geteekend
uit Gend 28 Nov. 1.563.
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Zie Jacher, Val. Andreas, BibL Belg.; Foppens, Bibl.
Belg., T. I. p. 442; Paquot, Mom., T. I. p. 449.

SIMONIS (JoHANNEs), van de orde der karmeliten , zoo
wel door zijne godsvrucht als geleerdheid beroemd , schreef :

Be potestate Pontifici8 , Concillorum et Caesari8 en Liber Ser.
t1107114M.

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. , p. 563; Foppens,
T. II. p. 729.

SIMONIS (NicoLA.us), een karmeliet en provinciaal zijner
orde, bloeide even als zijn voorganger in het laatst der 15.
eeuw.
Hij gaf in het licht :

Serrnone8 de tempore ez 8ancti8.
De potestate Papae , Imperatori8 et Concilii. libb. IV.
In librum 11 Decretal. de Toro compet. c. 8i gui8 contra
Okricum. Medionali. cir. an . 1410.
Repetitione8 et Disputatione8. Venet. 1497.
Vitae Sanctorum Patrum.
De 8acri8 et mulieribus lib. 1.
Historia ordini8 sui en anderen , door Tr it h emius vermeld.
Hij overleed in hoogen ouderdom in zijn klooster te Haarlem waarvan hij prior was in 1511.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p. 697; Foppens, Bibl.
T. II. p. 919; Koning, Tat d. stad Haarlem, D. IV. bl. 6.

SIMONIS (PETRus) , te Thielt in Vlaanderen , tusschen Gend
en Iperen , geboren , bekwam in de promotie van philosophie
te Leuven , in 1559 de tweede plaats en naderhand den graad
van licentiaat in de theologie , om zijn wetenschap en zonderlinge welsprekenheid , met den grootsten lof. Volgens v a n
G ils werd hij kort daarna kanonik en pastoor te Hilvarenbeek ,
en in de eerste kerkvergadering te 's Bosch , in 1571 , door bisschop Metsius tot eersten deken van het nieuw opgerigte district
Hilvarenbeek benoemd , doch hij verwarde hem met zijn naamgenoot. Zeker is het dat onze Pe tr us pastoor te Kortrijk is
geweest , vervolgens aartspriester van het bisdom van Gend ,
en eindelijk in 1585 tweede bisschop van Iperen is geworden ,
welke waardigheid hij meer dan twintig jaren bekleedde. Hij
overleed den 5 October 1605. Hij heeft krachtig medegewerkt tot behoud van het katholijk geloof in Vlaanderen ,
en in de overige Nederlanden. Het seminarie door hem te
Iperen opgerigt, werd , bij uitersten wit , erfgenaam van geheel
zijne nalatenschap.
Hij sehreef :

De veritate libri VII.
Apolo,gia pro veritate Catholica contra Calvinum.
Tractatu8 de Epiphania Domini.
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Di88ertatio de puero Jen cum Doctoribus.
Tractatu8 de Je8u Christi in monte Thabor cum Moy8e et
Elia colloquio.
De Hereseos Baeriticorumque natura.
Oratio in prima Synodo privinciali Machliniensi , anno 1570
habita.
Oratio funebris in Exequias Corn. Jansenii 1 Gand. Episc.
Exercitationes variae ad diversos habitae : De studio sacrarum
literarum amplectendo. Ad pastores.
De cartitate. Ad eosdem.
De gulae vitio vitando. Ad eosdem.
De avaritia vitanda.
De poenitentia , oleo sacro , et cineribus. Ad clerun. Sprensem.
De conceptione B. Pirginis Mariae.
De differentia partus Evae et Mariae virginis.
De assumptione B. Mariae.
De timore Domini. Ad juventutem.
Oratio quidlibetica. An aliqua sit idonea et ink, coma
deficiendi ab .Ecclesia Romana.
Concio in fest° omnium sanctorum.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p. 761; Foppens, BibL Belg.,
T. II.p. 1010; van de V elde, Synopsis, T. III. p. 806; van Gils,
Cat. Meyer. Memorieb. , bl. 581, 582; van Gils en Coppens,
N. Baschrijv. v. h. Bisd. v. 's Hertogenb. , D. IV. bl. 123.

SIMONS (ADRIAAN) , gaf in het licht

De Haerlemse Arminiaen.
Zie A bcoude, Aanh., bl. 196.

SIMONS ( .) bloeide in de 16de eeuw te Brussel , waar
hij goudsmid was. Hij vervaardigde een Ridderstandbeeld van
prins Karel van Lotharingen, gouverneur-generaal der
Oostenrijksche Nederlanden , dat men in den gevel van het
Brouwersgild aldaar ziet. Dit beeld is van verguld koper en
met den hamer gedreven.
Zie Descamps, Voyage pittor de la Flandre,

p. 91; Kramm.

SIMONS (A. H.) , lidmaat der geref. gemeente te Kampen,
is schrijver van : Licht nit duisternis of de gangen Gods in
zijn "kingdom , nagespeurt en bewezen door de dwalingen van
den Hooggeb. heer N. L. Graave van Zinzendorif ens. Hoorn

1764.
Zie Bock.. 1764a. 609.

SIMONS (ADAM) , den 25 Februarij 1770 te Amsterdam
geboren , bereidde zich in zijne jeugd tot het leeraarambt in
de Nederduitsche Hervormde kerk aan het athenaeum zijner
geboortestad en de Leidsche hoogeschool. In 1792 tot proponent bevorderd , werd bij in 1793 predikant aan de Vuursche ,
in 1799 te Thamen aan den Uithoorn. Tot hoogleeraar in

de Nederduitsche letterkunde te Utrecht beroepen , aanvaardde
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hij den post , den 251 Maart 18 16 met gene redmexing over
Eerst la.ter verkreeg hij den akademischen
den wren
graad van philos. theor. mag. et litt. hum. doctor , en overleed
6 Jan. 1834.
Ale godgeleerde heeft Simons zich Diet onderacheiden ,
wel als letterkundige en dichter. Hij was lid der maats, v.
Ned. • Letterk. , van de Roll. maatschappij te Haarlem , der
Zeeuwsche en Utrechtsche genootsahappen voor kunsten en
wetenschappen , correspondent der tweede klasse van het Kon.
Ned. Instit. , lid der prov. commissie an owierwijs telcit tre.bt ,
schoolopziener en z.
Hij soiree!:
Jiulde aan 1. van liameloeld in .Roekutal der Gel. wereld ,
1812. D. II. bl. 300-304.
Dichlkundige aanmerkinven op de Evangeli ,ohe fe.nven.
Amst. 1806.
De lot der welsprekend4ei4 , z. p. en j. uit de werken van
he genpots. Kunst loardt door 'Obeid verkregen,
Gedichten. Amst. 1805. m. portr.
De waarde van den mensch , in drie ngen. Ainst.1$1'
Akgander , keizer alter Russen. Anut. 1815.
Bij de herstelling van Utrechts Hoogeschool.
Redevoering over den waren dichter. Utr. 1817.
Veratrookle Gedichteu. Amt. 1822.
Het huisselzjk geluk , in drie zangen. Amst. 1823.
Het kasteel van Antwerpen. Utr. 1831. 2e dr.
F erwelkoming bzj den plegtigen aanvany der akademisch,e lessen,
na de wederkomst der leerlingen van de Utrechtsche hoogeschool
in he leger. Utr. 1831.
Geel en A. Simons , voorlezingen , yehouden in het leesmuseum te Utrecht. Aid. 1830.
Hij was mede.arbeider aan de nieuwe uitgave van Hooft,
Nederl. Historien. In de Mnemosyne zijn verschillende belangrij ke stukken over zijn pen opgenomen.
°ratio de imitatione naturae , in omi arte sedulo adhibenda.
Traj. ad Rhea. 1433.
1,T. zijn dood gat eye zijner zonen een bundel zij net. nagelaten gesohriften in proza uit onder den titel : V erhandelinyen
dmels van histprisehen deels van letterkundigen in houd,
Zie Utr. stud. Alm., 1835 , bi. 95; v a n der Aa, N. B. A. C.
Woordenb. ; Glasius, Godgel. Nederl. ; Handel. d. jaari. vergad, v.
maats. der Necierl. Letterk. te Leyden
1834; Nieuwenhuis,
(Aanh.); Kobus en de itivecourt; Verwoert; Alg. Kong- en
Letterb., 1334 N.. 2; Lith de Jeude, 'Voorr. voor de uitg. van
zijne Verhandelingen ; Orat. de vita et meritis A. Simons ;
H er i n g a,
de ituditorio , p. 160, 192, 226, 231, 232; Gebr. v.Cleef, Alph.
Naaml. , bi. 567, Vero, 116 ; Cat. d. Maws. v. Ned. Letter', D. I.
blo V,O, 307, D. III. bl. 56, 100; Chron. v. h. Hist. Gen., D. III.
hi. 174 175, 17 9 ; Au11r, cat. v. porfr.
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SIMONS (CoRNELis MA,RT1NUS), predikak to Boost ,
wijk (1728) , emeritus in 1798 , gestorven in 1781 , gaf n he4
licht
Leerreden bij gelegentheid van de bedieninye de8 H. Doop8
aan eenen Zoon en eene Doaler Adriaan en Johanna Gedog ,
uyt Chavis Geslagte , uytgesproken le Arnstel-Veen op den
18
November 1754. Over Jezaia XLV v8. 14 in 4°. Dordrecht
1754. 4°.
Leerredenen ter inzegeninge van de Christeliike Synod. , get
houden te Dordt over 2 limo/. 11 v8. 19 , op den 3 Jul/
1733. Dordr. 1753. 4°.
Ontvouwing van den V Psalm. Amst. 1764. 4°.
Zie Arrenberg, Naamr., bl. 475; Brans, Kerk. Reg., bl. SO.

SIMONS (HENRI.) , dichter uit de tweedy helft der 16d.
eeuw. Men vindt zijne poezy in He tweede Liedeboeck , van
vele diversche Liedekens , ghemaect wt den ouden ende nieuwen
Testamente , waer of sommighe eertij ts in ciruck zijn wtghegaen,
ende sommige noyt in druck gheweest hebbende , daer by gheitheekt.
Amst. 1583.
Zie Cat. de la Bibliotheq. de liter. etc. de van roorst,

p. 41.

SIMONS (J.)
schreef
Sit:tat van een verlatene ziel.

Amst. 1722. 8 0.
Zie Abcoude, Naamr., M. 332.
SIMONS (F. A. NoeL) was staatsraad in buitengewonen
dienst , lid der Nederlandsche commissie , tot uitvoering van
het tractaat met Belgie , en commandeur der orde van den
Nederl. Leeuw , en der Leopolds-orde van Belgie. Hij overleed te Utrecht , 11 julij 1843.
Zie Verwoert.

SIMONSZOON (NIKoLAAs JACOB), van Hoorn , werd , met
Jacob Boelensz. van Amsterdam en Jacob Magnus
van Middelburg door de Staten in 1607 als gezant naar Dene,
marken gezonden , ona den koning uit te noodigen hun in de
moeijelijke omstandigheden , waarin ze zich toen bevondon , met
zijn raa.d te dienen.
Zie v. Meteren, Ned. qes., B. XXVIII. f. 537 ye, Wagenaar, Vad. Hist. , D. IX. bl. 275.
SIMON VAN UTRECHT. Onder onze landgenooten , die
in het laatst der 14de , en den aanvang der 15de eeuw aan
de boorden der Elve hun fortuin beproefden , behoorde Simo
V an Utreoh t. In 1400 toog hij naar Hamburg met een
aanzienlijk sohip , dat hij bier te lande had gebouwd. Niet
lang bleef hij in zijn nieuwe woonplaats rusten , en reeds in
1401 blonk zijn naam in de Hamburgsehe gesehiedkpekeR
boven alien nit , toen hij als kapitein der Bone Koe
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deren tegen de vrijbuiters streed en de zege behaalde. Even
gelukkig was hij in den aanvang van 1403 in een tweeden
togt tot uitdelging van het zeekust•gespuis ondernomen. Sedert
leefde hij te Hamburg als arabteloos burger , en legde zich
enkel tot zijn eigen voordeel op handel en scheepvaart toe.
In 1423 werd hij tot lid van den raad verkozen , en sedert
in de stads-kamerrekeningen bij zijn naam ook steeds het
woord Dominus geplaatst. Tusschen 1427 en 1432 werd hij
burgemeester van Hamburg. In het laatstgernelde jaar lid
der beide gezantschappen naar Emden. Hij overleed den
14 October 1437. Een ingezetene van Hamburg achtte hem
de hulde der verste nakomelingschap waardig.
Zie mr. J. de W al , Simon van Utrecht , Burgemeester der stad
_Hamburg in Tijds. voor Geschiedk. Oudheden en Statistiek van Utrecht
2 .Tune.

SIMONSZ. (ALBERT), historie-schilder , in 1523 te Haarlem
geboren , leerling van Jan Mosterd, bereikte een hoogen
ouderdom.
'Lie van Mande, Immerzeel; Kramm.

Zie MENNO SIMONSZ.
SINAPIUS (CuRisTIANus) , ook wel C hristi an us V en lo
en Christianus Sinapius Venlo, eigenlijk Christiaan
Mosterd van Ven lo, kornt voor onder de eerste predikanten te 's Bosch , waar hij met Herm annus Moded en
G eorge Sylvan us diende. Vervolgens ontrnoeten wij hem
als leeraar te Obermompter , na Jacobus Michael en
Pet r us Blocciu s. Van Obermompter begaf hij zich naar
Wezel , waar hij in Nov. 1568 de kerkvergadering bijwoonde
en hare Handelingen onderteekende. Van Wezel vertrok hij
naar Venlo , en nam aldaar in 1572 den dienst waar. In
1573 kwam hij te Dordrecht. Eene maand na zijn aankomst
te Dordrecht was hij Scriba der classis van Z. H., die teen
(20 en 21 April 1573) hare eerste vergadering held te Boramel. In 1574 is hij eenigen tijd te Geertruidenberg in dienst
geweest. Den 8 Maart 1575 was hij voorzitter der classicale
vergadering te Dordrecht , en in 1576 begat hij zich naar
Wesel , om zijne vrouw en kinderen , die hij , voor hij naar
Venlo vertrok , veiligheidshalve aldaar had achtergelaten , af te
halen , en tevens naar een vroom en godvruchtig predikant
om te zien , wijl de gemeente een derden predikant behoefde.
Den 21 April •577 ontmoeten wij hem in de vergadering der
classis te Gouda, en in Maart 1578 vertrok hij naar Oudewater,, waar hij beroepen was. In 1587 werd hij predikant
te Medemblik , in 1589 te Amersfoort , in 1590 bij leening
te Leeuwarden. Hij overleed in 16 tO te Amersfoort. Hij
was een zeer gematigd en vredelievend man , schoon bevriend
SIMONSZ. (ME.0).

met Moded en Dathenus.
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Zie Ypey en Dermout, Gesch. der .Nederl. Herv. kerk, D. II.
bl. 24; Brandt, Hist. der Ref., D. I. bl. 522; Beverwyck,
Beschrtyv. v. Dordr., bl. 352; Bale n, Beschrijv. v. Dordr., bl.
667; J. van Nuyssenberg, Beschrijv. van Geertruidenb., bl. 188;
Kinschot, Beschrijv. v. Oudewater , bl. 44; van Bemmel, Be
schrift,. van Amersj., D. I. bl. 155; van Rheenen en Voet;
Naami , bl. 59; Laurman, Miami. d. Cl. v. Leeuw., bl. 5,
Soermans, Kerkel. Reg., bl. 1; Schotel, Kerkel. Dordr., D.
I. bl. HI. volgg. D. II. bl. 756; A br. Rutgers , Naaml. d. Predd.
achter zijn tweede eeuwgetijde van ihnersf. Hervorming ; Te Water,
Tweede eeuwg. der Geloo ; Ens, Over de ,Formul., bl. 289, 290;
M. Schookius, de Canon Ultraj., Veeris en Paauw, Vern.
Kerk. Alphab., bl. 188; B or, Ned. Oorl., B. XXII. fol. 35; Ned.
Kerk. Arch., D. II. bl. 17.
SINAPIUS(DANIEL), M ostaard of Me sterd, werd teAm-

-

sterdam in 1589 uit een aanzienlijk geslacht , dat zich omtrent het
Vaderland verdienstelijk had gemaakt , geboren. Met vroegtijdige zucht voor de studie bezield , genoot hij aan de Harderwij ksche kwartierschool , het onderwijs van Po n t an us in
de wijsbegeerte , van Thysius in de godgeleerdheid en Hebreeuwsche taal. Daarna zich naar Leiden begeven hebbende ,
maakte hij aldaar in het eerstgenoemd vak , onder de leiding
van Jac c ha eus, zoo groote vorderingen , dat hij reeds in
zijn 19e jaar met groote en algemeene toejuiching tot doctor
van hetzelve verheven werd. Hierop volgde het bezoeken van
verscheidene buitenlandsche universiteiten. Nu in het vaderland teruggekeerd , verwierf hij , door de tijdelijke waarneming
der bediening van zijn' leermeester Thysius te Harderwijk ,
zich zoo veel roem dat de curatoren der Leidsche akademie
hem eerst tot onderregent van het staten-collegie en later tot
hoogleeraar der Philisophia practica of Zedeleer benoemden.
Een even plotselinge als vroegtijdige dood loste hem , toen hij
nog slechts 49 jaren oud was , den 22 October 1638 van
beide die bedieningen af. De hoogleeraar Box hor n hield
eene lijkrede op hem:
Hij schreef:
Diseertationes ethicae. - L. 13. 1646.
Zie de Orat. funeb , van Bo xhorn, ook voor de Dissert. Ethica;
Soermans. Acad. Reg., bl. 123; Siegenbeek, Gesch. d. Leidsche
Hooges. , D. I. bl. 113, 149, D. II. Toev. bijl., blz. 120, 287;
B o uman , Gesch. d. Geld. Hooges., D. I. bl. XIV. very., bl. 114,
D. II. bl. 639; Kist en Roijaards, Archief, D. XV. bl. 176;
Kobus en de Rivecourt; Kerk. Dordr., D. I. bl. III.

SINAPIUS (JAN). Zie MOSTART (JAN).
SINAPIUS (M. A.) is schrijver van :

De remedio dolori8 , nec non opio , acc. .ellethophilus de secta
et ray. enzpyric. panacaeistarum. Amst. 1699.
SINCK (LUCAS JANSZOON) landmeter en kaartmaker van
Noord.Holland , en van de daarin drooggernaakte polders, de
Purmer en de Beemster, in de eerste helft der 17d. eeuw.
44
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Zie raenige kaarten van Kaerius, C. J. Visseh er, Blaeu en
Janssonius. Part. berigt.

SINGENDONCK (DIEDERICK JOHAN) , uit het aanzienlijke
geslacht van dien naarn , op den huize Groenesteyn , in het
Nedersticht van Utrecht, in 1784 geboren , werd voor den
militairen stand opgeleid , en begon in 1802 zijn militairen
loopbaan onder de Pruissisehe vanen. In 't begin van
1806 bij het Pruisische kurassier-regement Quitzow tot
luitenant bevorderd , werd hij in den veldslag bij A uerstadt
zwaar gewond , en door de Franschen krijgsgevangen gemaakt.
Door zijne bekomen wonden , van welke er een later de amputatie van een been noodzakelijk maakte , werd hem , met toekenning van den rang van eersten luitenant zijn ontslag gege ,

yen.NarisdoDutchlan,erszij
gezondheid , keerde hij naar bet vaderland terug , vestigde
zich te Utrecht , en overleed aldaar den 10 December 1833,
in den ouderdom van 49 jaren. Hij beoefende de schilderkunst ,
en inzonderheid het vak van stil ieven. Jan Weeninx was
hem de geliefde leidsman bij zijn werk , naar wiens voortreffelijk pennel hij , met een taai geduld , alles , volgens de natuur,,
zeer uitvoerig schilderde. llIk heb" sehreef K r a in m , dien wij
volgen , ',Teel van zijne stukken gezien , en hem er ook zien
scbilderen , die goed geordonneerd , natuurlijk van kleur , en
effect waren , en verscheiclene tentoonstellingen hebben opgeluisterd." Ook vervaardigde hij eenige etsproeven , onder welke
zeer fraaije. Hij was correspondent van bet koninglijk Nederlandsch instituut en van andere genootschappen. Zijne kunstwetenschap werd den 14 Junij 1834 te Utrecht verkocht. Zijne
voornaamste werken en ook zijn geschilderd portret berusten
bij zijne familie te Utrecht.

Zie Kraut, van Eynden en van der Wilfigen, Gesch.
der Vad. Schilderk., D. M. bl. 49.

SINGENDONCK (HENDRIK) had mede de hand in de verandering der regeering te Nijmegen in 1782. Hij werd sche-

pen bij de nieuwe regeering , doch afgezet , voor 't hof gedagvaard , en , niet verschijnende , gebannen, maar weldra hersteld.
Zie Sentent. van F. Romswinkel, II. Singendonck , R. Verschoor, ,
W. Vonk en anderen; Wagenaar, Vad. Hist., D. VI. bl. 139 , 140.

SINGENDONCK (Jhr. COENRAAD DIDERIK PONTIAAN) ,
soon van jhr. mr . Johan Mathias en van Maria Wilhelmina Christina Elizabeth van der Brugghen,
werd den 17 December 1796 te Nijmegen geboren. Zijn langdurige loopbaan ving hij aan als kadet bij de artillerie den
18 April 1814, nadat hij reeds als fourier bij eene van de
vier kompagnien gewapende burgers, welke den 29sten Januari
1814 te Nijmegen werden opgerigt , dienst had gedaan , onder
bevel van den kolonel J. N. A. van Wassenae r. Zeer
kort daarop , den 17den September , werd hij reeds tot 2den lui-
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tenant bij het 3de bataillon artillerie van linie ingedeeld , en
verkreeg daarbii twee jaren later den rang van lsten luitenant.
Bij zijne bevordering tot kapitein in 1826 werd hij geplaOst
bij bet Iste bataillon veld•artillerie , en het is in die betrekking , dat hij deel nam aan de krijgsverrigtingen van het legeT
gedurende 2-12 Augustus 1831. Ms bevelhebber der batterij
veld-artillerie n°. 9 was hij ingedeeld bij de reserve-divisie
onder bevel van den luitenant-generaal Cort Heyliger s.
Die divisie rukte den is. Augustus uit het hoofdkwartier
Oedonrode op , en trok over Hechtel , Hechteren tot Hout,
halen , alwaar den 6den een geveeht plaats had ; van daar op
Heusden , Sonheven tot Hasselt , alwaar bij den 10den aankwam , en bleef totclat het leger weder naar de grenzen oprukte , tengevolge der door koning Wille tn I met den Franschen
koning gemaakte scbikking. Bij besluit van 31 Augustus
1831 werd kapitein Singendonck bet-wen:id tot ricider der
militaire Willemsorde 4d. klasse , en ()raying ter herinnering
aan de krijgsverrigtingen later het metalen kruis. In 1841.
werd hij tot majoor,, en in 1852 tot luitenant-kolonel bevorderd. Als kolonel , in welken rang hij in 1854 werd benoemd ,
werd hij in 1855 belast met de inspeetie over bet wapen der
artillerie, welke betrekking hij tot weinige jaren voorzijn dood
heeft vervuld. Hij was intusschen (1856) benoemd tot generaal-majoor , en in 1859 tot luitenant generaal bevorderd. Voorts
was bij lid van de speciale eommissie van inspectie over het
militair onderwijs, gewoon lid van het comae van defensie,
en buitengewoon adjuclant van den 'coning, die hem in 1849 Lnet
het ridderkruis van orde van den Nederlandschen Leeuw , en
in 1854 met dat van groot-otlicier der Luxemburgscbe orde
der Eikenkroon had vereerd. Hij was id der Maats. van Ned.
Letterk., en overleed te 's llage den 2de Junij 1864.
Hij huwde te Nijmegen 16 Jan. 1828 met Elizabeth
Cornelia van der Brugghen, geb. te Nijmegen, 8
Mei 1803, overl. te Amersfoort 4 Mei 1848, dochter van
Johan Diederik envanMariaElizabethGeertruida
de Bayer.
Zie Levensberigten der aigestorvene medeleden v. d. ilaats. der Ned.
Letterk. ,

1864.

SINGENDONCK (C.). Het aanhouden van een keizerlijken
adjudant te 's Hage door het provisioneel gouvernement , gat
aanleiding dat de generaal Molitor daarvoor represaille binnen
Utrecht nam; hij deed op Woensdag-avond den 4 November
1813 tusschen 9 en 10 uren de heeren E. S. van Gol t.
stein, C. Singendonck 1), Ph. Ram en N. W. Bud1 ) Viraarschijulijk bij vergissing in plaats van den heer Sing e udouck, later generaal-majoor , lid van het hoog militair geregtshof,
toen kolonel op Engelsch pensioon.

44.
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di n g h , door de commissarissen van politie V eil en P al a i sso t , verzeld van een hunner agenten , bij zich ontbieden
hetzelfde had ook den volgenden dag met W. E. de Perpo ncher de Sedlnitzky plaats. Ram, Buddingh en Singendonck werden naar Gorcum , vervolgens naar Breda,
Antwerpen en verder naar Parijs vervoerd , waar zij tot in
April 1814 in gijzeling bleven.
Zie Dagverhael van het gebeurdc gedurende het gijzelaarschap van de
heeren W. E. de Perponcher , Ph. Ram, C. Singendonck en IV. W.
Buddingh in 7ijdschrijt voor Gesch. Oudh. en Stat. v. Utrecht,, 2e
jaarg., bl. 50 volgg.

SINJEU (P.), schrijver van
Jezus , de difinnaar der ziele. Amst. 1730. 4°.
Van de Engelen en Begets om e komen lot verstant der
goddeliike waarheden en openbaring. Amst. 1697. 8°.
Bilkkheid van Gods wegen. 8°.
.Redelzjkheid der Christelijke Godsdienst.
1696. 8°.
Zie Abcoude, bl. 335.

SINJEUR, schilder in den trant van Philip Wouwerma n.
Zie van Spaen, Beschrijv. v. Rotterd.;
der Willigen; Kramm.

van Eijnden en van

SINKEL (JAN) schreef

Nieuwe Denkbeelden of Leer-re,yels over de spraakkunst, de
welspreekendheyt , de digtkunst en de wijsbegeerte , uyt het
.Frans vertaald door Jan Sinkel. En door den vertaalder vermeerdert , met Leer-regels over de spellinge. En eene verdediginge your de letter Y tegen de heer B. Huydecoper.
Amst.
2. j. 8 °.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk.,

D. II. bl. 503.

SINNAMA (HARINGus Surnums), of Haring Sjoerds

Sinn ama, te Heeg in Friesland geboren , hoogleeraar in
de regten te Keulen , assessor bij de keizerlijke kamer te Spiers en
secretaris van den hertog Albert van Sa k s en, neemt eene
aanzienlijke plaats in onder de beroemde Friesche regtsgeleerden ,
en heeft zich die plaats door zijne werken allezins waardig
gemaakt. Reeds ten tijde van Jacobus Bouricius waren
zijne werken z66 zeldzaam , dat het hof van Friesland in overweging nam , daarvan een nieuwe uitgaaf te geven. Op de
kon. bibliotheek te 's Rage vindt men zijn hoofdwerk in klein folio
met semi-gothische letters
.Expositiones sive declarationes
titulorum utriusgue juries. Anno Salutis 1491. Hij leefde in
1494 en stierfin aanzienlijken ouderdom te Keulen , zeer gezien
bij keizer Maximiliaan I.
Zie Corn. Gesnerus, Bibl. Univ., p. 299; Jac. Bouricius,
lib. sing. ad Pand., p. 18; Lipenius, Bibl. jurid. reali, T. I. p.
411; Foppens, Bibl. Belg., T. I. p. 431; Suffr. Petrus, Dec.
8, n° . 9; Hamconius, Frisia, p. 78, Jiicher; Paquot, Mem.,
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T.

I. p. 350; De Wal, de clar. .Fris. Iurec. 7 , Anot.

4;

Belg, T. I. p. 270; DeFIoynckvaPpedrht,4nl.
Haan Hettema en van Halmael, Stamb. D. I. bl. 143, D.
II.b1. 89 ; S av igne, Ges. des R. R. in Mittelalt. , T. VI. S. 427;
Mr. U. A. Ever ts z. , in N. Bijdr. voor Reqtsgel. en wetgev. D.
VII. bl. 348 volgg. , en H. Sinnama, als onderhandelaar in de Friesche
en Groninger geschillen , en in zijne betrekking tot de gouden bul.
Aid.

D. IX. bl. 786 volgg.

SINTHIUS , ZINTHIUS of SYNTHEIM (JoHANNEs) , ook
wet Jo hann es van D e1d e n , was broeder van het Gemeene
leven to Deventer , en leermeester van Er asm us, die een
uitstekend getuigenis van hem aflegde en met lot van de rigting die hij aan zijne letteroefeningen gaf gevvaagde. Men was hem
eene nieuwe verbeterde uitgaaf van het Doctrinale van Alexander de Villa Dei verschuldigd. De poging van Sintius oat
dit te verbeteren , baarde veel opzien in de geleerde wereld.
Tot hiertoe had men het Doctrinale als onovertreffelijk beschouwd. De scholen in Duitschland voerden niettemin het
geschrift van Sin tius vrij algemeen onder de leerlingen in
crebruik.
Hij schijnt geleefd te hebben tot in het jaar 1533. Bij
zijn leven steeg de roem der Deventersche stichting ten hoogsten top.
Hij gaf in het licht
Magistri Alexandri (de Villa Dei) opus; cum Glossd , per
Joannem Synthis. Daventriae 1488. 8°. Ook onder den titel :
Glosa super primd et secundd parte Doctrinalis Alexandri
Galli Grammatici, per Joannem Synthen. Ibid. 1497. 4°. Ook
onder dezen : Commentarii Grammatici in Doctrinale Alexandri.
Paris. 1497. 4.4, 1504.
Joannes Sintinensis Composita verborum. .Ejusdem Verba Deponentialia. Daventr. 1490, 1495, 1498 (1499). 4 °.
Zie Bert. Rhenani, Vita Erasmi , p. 3, Epist. Praef. Oper.
1649, p. 21; Sweertius, Ath. Belg. , p. 471; Val.
Andreas, Bibl. Belg., Foppens, Bibl. Belg.; Revii, Daventr.
p. 144. 165, 191; M attaire, edit. 1719, T.IV. P. II. p.433, 498,
Bibl. Ord. Hierosol. , p. 199; Paquot, Mom., T. II. p. 581; D u mbar, K. en W. Deventer , D. I. bl. 633; Dez , Anal., T. I. p. 237;
Scheltema, Mengelw. , D. I. bl. 71; Delprat, Broeders van G.
Groote , p. 55, 58, 266; Jöcher.
Erasmi. Ed.

SYPESTEYN (Jhr. MAERT. VAN) , zoon van E v ert en
van Geertr uid Ho ij e r , geboren den 27 Januarij 1537 te
Utrecht , werd in 1572 door prins Willem I aangesteld
tot commies der vivres voor de legers , en beeft gedurende den
Spaanschen vrijheids-oorlog zeer groote diensten bewezen , zooals
blijken kan uit de resolutien van den raad van state , van die
j aren.
In 1588 was hij door de staten van Utrecht aangesteld tot
ontvanger der juffrouwen conventen van St. Servaas, St. Mariendaal en van de abtdye van Soest, en den 11 Februarij van bet
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volgende jaar benoemde de Staten.Generaat hem tbt ontvanger
der vivres.
FIij overleed te Utrecht in bet jaar 1613 , en liet na bij
tijne echtgenoote BeatriX Schade van Westrum 8
kindefen , wattronder vier toot's.
ST.PE§TtiN. (jhr. Mr. JOHAN VAN), zoon van Maerten
voornoemd , geboren te Utrecht den 16 Maart 1564.
Door zijn huwelijk met Catharina v an Nijenrode,
bezitter van het llhuis te Hillegom , duynen en warande", een
leen van de staten van Holland , dat daarna meer dan 100
jaren in zijn geslacht is gebleven. Door prins Maurits was
hij den 5 Julij 1608 aangesteld tot meesterknaap van Holland.
overleed to Hillegom den 9 April 1625 , en is met zijne
echtgenoot aldaar begraven.
tlij liet bij Cat h arina van Nij enrode onderscheidene
kinderen na , slechts een zoon die volgt.
Zie v a n Leeuwen, Batav. Illustr., t. a. p. pag. 1248; 1' eriveida; itok.
SYPESTEYN (Jhr. CORNELIS) , zoon van Jan vooknotmd ,
b. te Hillegom den 14 Junij 1596 , was bezitter van bet huis
te Hillegom , en was canonnik ten dom van Utrecht. Hij

stond door zijn huwelijk in naauwe betrekking (familie) met
Johan de Witt, die hem groote achting toedroeg , en met
with hij (Ian ook onafgebroken in briefwisseling is geweest,
zooalS blijkt uit de correspondentie van de Witt, op bet
rijks.archief aanwezig. Hij is gehuwd eerst met Geertruid
V an den Corput, zuster der moeder van den raadpen.
sionaris , waarbij 11 kinderen , en hertrouwd met Adriana
V an Beaumont, zonder kinderen. Hij overleed te Hillegom
den 2 Mei 1665.
Zie B al e n, Beschr. V. Dort, pag. 1022; F erwerda; Kok.

SYPESTEYN (Jhr. jr CORNELIS ASCANIUS VAN), zoon van
Cornelisvoornoemd, geb. te Hillegom den 12 Mei 1638. Hij
promoveerde , na te .Leiden gestudeerd te hebben , aan de hoogeschool te Orleans in Frankrijk in de regten , en was in 1663
als edelman toegevoegd aan de ambassadeurs van dezen staat bij bet
hof van Frankrijk. Hij bragt naar 's Hage over bet tractaat
wegens de belasting op de vreerndelingen , waarvoor hem bij
resolutie van de Staten-Generaal van den 30 April 1662 eene
gouden medaille en ketting werd vereerd. In 1665 werd hij
door aankoop weder eigenaar van de heerlijkheid van Syp esteyn, en was voorts bailuw en stadhouder van de leenen en
houtvester enz. van de domeinen van Bred erode, later super.
intendant over alle heerlijkheden van dat geslacht. In 1671 werd
hij als eommissaris van H. H. M. gezonden near Keulen om de
mediatie van dezen staat aan te bieden in de gesehillen tusschen
den keurvorst en de stad. Den 22 April 1672 werd hij aangesteld
tot wagenmeester•generaa1 bij bet leger te velde, in welke betrek-
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king hij een werkzaam deel heeft gehad aan de gebeurtenissen
van dat merkwaardig jaar.
Hij was in de stad Haarlem in onderseheidene betrekkingen
geplaatst, doch bij het leger op den 4. Julij 1672, toen zijn
huis aldaar werd geplunderd , daar het yolk daeht dat hij daarin
verborgen had zijnen neef den raadpensionaris Jo h an de
Witt. Hij wetd op eerie verraderlijke wijze binnen Gorinehem
dood gestoken door een vaandrig V ijg h op den 7 Junij 673,
tengevolge waarvan tot wagenmeester-generaal werd benoemd
Johan de Jonkheere.
Zijn lijk werd naat Hillegom overgebragt en aldaar in het
familiegraf bijgezet. Hij was gehuwd te Haarlem, den 19
September 1662 , met Maria van der Horn, geboren te
Haarlem 28 Ang. 1639 . sterfte Oud-Beijerland 10 Maart
1704, doehter van den burgemeester te Haarlem 4.4 n d r ie s, en
verwekte bij haar drie zoons. 1 0 . Mr. C o r n. Aseanius v an
Sypesteyn, van wien geene afstammelingen meer over zijn. 2°.
Mr. Andries van Sypesteyn, die gehuwd wa'smet Maria
V an Duren , en een zoon naliet , die volgt. 3°. Jan van
Sypesteyn, die als adelborst diende op bet sehip van den
kapitein P hi lips van der Goes, genaamd Vriesland welk
schip den 10 Julij 1690 werd veroverd en verbrand , en waarbij
bij sneuvelde , ongehuwd zijnde.
,

Zie A it zerna, ad ann. 1662. 4°. 10 D. p. 305, 863, fol. 4°.;
Hollands Mercurius , ad ann. p. 59, an. 1673. p. 92; G. v. Loon,
.d. historic penn., D. II. p. 496 ; Brzeven van de Witt, D. I. p.
528; E. V. d. Ho eve n, Leven en Dood van C. J. de Witt, D. II.
p. 374 (ed. 1705); van Sypesteyn en de Bordes, De verdediginçj
van Nederland in 1672 en 1673. D. II. bl. 170, en noot 1 en 2.
SYPESTEYN (Mr. CORN LLB ASCANIUS

VAN) , 200n

van Mr. Andries en van Maria van Duren, geboren te
Haarlem den 27 October 1694. Reeds op jeugdigen leeftijd
gepromoveerd tot doctor in de regten , kwam hij in aanzienlijke
betrekkingen bij de regering van Haarlem , en werd lid van den
raad of vroedsehap , sehepen , en gedurende eerie reeks van jaren
burgemeester, bailjuw, houtvester en stadhouder van Brederode. Hij
was een groot kenner van oudheidkundige zaken , en zijne allerbelangrijkste verzamelingen van oude boekwerken , penningen en
munten , alba amicorum , welke na zijnen dood voor een gedeelte zijn verkoeht geworden , strekke daarvan ten bewijze.
Hij overleed te Haarlem den 26sten Februarij 1744, en
liet bij Maria de Lange, geb. te Bergen-op-Zoom den 2
April 1696, overleden te Haarlem 19 Julij 1744, een zoon die
volgt , en twee doehters na.
SYPESTEYN (Mr. CORNELIS ASCANIUS VAN)

,

beer

*an Moermont , Renesse en Noord-Welle , zoon van C o rn el is A scanius vooinoernd , werd gebOren te Haarlein den
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13 Maart 1723. Na tot doctor in de regten to zijn gepromoveert , kwam hij reeds spoedig in vele stedelijke betrekkingen
te Haarlem b. v. als commissaris van de kleine bank van justitie ,
raad in de vroedschap , schepen , thesaurier , hoofd-officier enz.
eindelijk van regerend burgemeester , welke betrekking hij een
aantal jaren en nog bij zijn overlijden bekleedde. In 1773
was hij door de staten van Holland benoemd tot ontvanger
van de gemeene landsmiddelen , was nog stadhouder van de
leenen van Brederode, als ook bailluw en houtvester.
Hij is geweest een der oprigters en president van de Hollandsche maatschappij van kunsten en wetenschappen te Haarlem , en van den oeconomischen tak daarvan. Tot aandenken
daarvan vereerde de maatschappij zijne kinderen met een op
perkament geschreven erkenningsbrief , daar die kinderen hadden
bedankt voor de eer der oprigting van een gedenkteeken op
zijn graf , hetwelk de maatschappij tot vereering van den stichter
had aangeboden 1 ).
Hij overleed te Haarlem den 7 Julij 1783 , en liet bij zijne
echtgenoot Elizabeth Anna Slicher, geb. te 's Hage 24
J ulij 1726 , overleden te Haarlem 18 Mel 1766 , waarmede
hij den 12 Julij 1746 te 's Hage getrouwd was, 5 kinderen , waaronder 2 zoons na. I. Jhr. Mr. Cornelis Asca ni us, heer
van Moermont Renesse en Noord- Welle , geb. te Haarlem 8
Aug. 1753, en overleden te Bennenbroek den 3 November
1797. Hij was raad in de vroedschap , schepen enz. te Haarlem , curator der Latijnsche scholen , bailluw over de landen
van Blois, luitenant-kolonel der schutterij. Uit zijn huwelijk
met Johanna Cornelia van Diepenbrugge, heeft hij
geene kinderen gehad. 2°. Jhr. Mr. Wigbold van Syp esteyn, geb. te Haarlem , den 26sten Februarij 1758. Te
Utrecht gepromoveerd in de regten , werd hij, even 20 jaren
oud zijnde , benoemd tot secretaris der stad Haarlem , welke
betrekking hij tot zijnen dood toe heeft bekleed , dus in een
tijdperk dat zeer groote gebeurtenissen zijn voorgevallen. In
moeijelijke omstandigheden dikwerf geplaatst geweest , heeft hij
aan zijne geboortestad belangrijke diensten kunnen bewijzen ,
vooral daar hij bij de burgerij zeer geacht en bemind was.
In Maart 1814 was hij een der notabelen tot het ontwerpen
van eene grondwet, die daarop voor het koningrijk der Nederlanden is aangenomen. Bij het eerste besluit , dat koning
Willem I met opzigt tot den Nederlandschen add l heeft genomen , was ook W ig bold v an Sy pestey n in den Nederlandschen adelstand opgenomen.
Hij overleed te Haarlem den 24sten November 1815. Hij

1 ) Er zag een levensberigt van hem het licht , getiteld : Corn. Asc.
van Sypestein betreurd , nitgegeven to Arnhem 130 W. T ro o s t 1783.
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huwde te Eemnes den 18 Julij 1784 met Pe tr on ella C ath arin a C ro mm elin , geboren te Haarlem den 9 Januarij 1764 , overleden aldaar den 10 December 1846.
zijn drie zoons geboren , waarvan Jhr. Jacob van S y p est ey n , die als I ste luitenant der hussaren in den veldtogt
van Rusland sneuvelde , en Jhr. Cornelis A scan ius van
Sypest ey n wiens 3 goons uit het huwelijk met Cornelia
Anna Dr(' ij v este ij n bij zijn overlijden de laatste mannelijke afstammelingen van het geslacht waren.
Zie Wagenaar.
SYPESTEYN (ERIcK VAN) , zoon van Maar ten en van
.B ea tri x Sch ad e , geboren te Utrecht den 13 Januarij 1568.
Als peter over hem stond Erick de II hertog van Brunswijk , die zich bij den doop liet vertegenwoordigen door zijnen
lijfarts Mr. Bo udew ij n s , med. doctor: Hij was commies
van de vivres , en daarna 1 ste commies ter financien van de
vereenigde Nederlanden , lid van de confrerie van St. Joris te
'S Gravenhage, November 1596, huwt 11 April 1597 met
Johanna Uyterwaert, waarbij eene dochter Johanna,
die eerst huwde met Maurits de Heraugieres, die
als kapitein der infanterie stierf a°. 1627 te Utrecht , zoon
van den beroemden Charles de H e raugie r es , en daarna
met Jan van Ledenb erg, heer van Willige Langerak , de
zoon van den secretaris van de staten van Utreeht Gilles
van Ledenberg.
Eric k voornoemd , was ten tweede male gehuwd met G o.
d eli e v e de C as emb roo t, waarbij 1 zoon en 2 dochters.
SYPESTEYN (Mr. LEONARD VAN) zoon van E rick en
van Godelieve de Casembroot, geb. te 's Gravenhage 29
Aug. 1605 , promoveert te Leiden in de regten 11 Febr. 1625 , en
deed den eed als advocaat voor den hove van Holland , en voor
den hoogen raad in Mei 1625. In 1627 werd hij griffier van 't land
van den Vrije tot Sluis in Vlaanderen , en daarna door H.
Hm. in 1630 raad-supernumerair in den raad van Vlaanderen te
Middelburg benoemd. In 1653 werd hij pensionaris honorair van
Veere , en eindelijk den 7 Aug. 1663 pensionaris van Middelburg
en lid der Staten-Generaal.
Hij stierf te Middelburg den 23 Maart 1664 , en is aldaar
in de Nieuwe kerk begraven. Hij was gehuwd geweest , eerst met
Elizabeth de Meulen aer, waarbij 3 kinderen , alien jong
overleden , daarna met S uzan na S tas, waarbij een zoon ,
jong overleden.
SYPESTEYN (Mr. WILLEM VAN) zoon van M a ert en en
van Be a trix Sch ad e, geboren den 24 Januari 1575 , promoveerde te Leiden tot doctor in de regten 5 Mei 1598. Hij was lid
der confrerie van St. Joris te 's Gravenhage , canonnik ten Dom en
daarna capitulair te Utrecht , raad ter admiraliteit in Zeeland
1606 , bewindhebber der Oost-Indische compagnie wegens Utrecht
,

,

1614 en gecomimitt. ter genetaliteit. Hi stierf te Utrecht
12 April 1624 , en is aldaaf bekraven in de Buurtkerk..
Hij was gehuwd met Hester V erh oeven, waarbij 9
kinderen, van Welke geene mannelijke afstammelingen zijn geweest.
gat in het !iota:
InstitutiOn. Juri8 foidali8 libroi quatuor. 4°. (1601).
Zie Valentijn, 0. en N. O. I. D. I. p. 306.
8IPESTEYN (Jhr. JAN VAN) , zoon van Cornelis en v a n
Geertruid van den C orput, geb. te Hillegom den 21
October 1633, canonnik ten Dom tot Utrecht. Hij was cornet
van de gardes van H.H.M. en later 1668 ritmeester. 1,1656
was hij als edelrnan toegevoegd aan het Nederlandsehe gezantschap naar Zweden.
Hij stierf te Amst. 28 Junij 1669, en is te 'sGraveland begraven.
Hij was gehuwd eerst met Maria van Haren car s p el,
waarbij geene kinderen, daarna met Anna Bicker, waarbij eene
dochter Maria Geertruid, die huwde met haar neef mr.
Cornelis Ascanius van Sypesteyn, beer van Sypesteyn en Hillegom , baljuw van de Beyerlanden.
zie Holl. Mercurius, 1656 , p. 87 en very.
SYPESTEYN (Dr. EVERT VAN) , zoon van Dr. Evert en van
Ale tta van V el th uysen, geboren den 20 Februarij 1637.
Hij vestigde zich als doctor in de medicijnen te Utrecht,
alwaar hij lid van de vroedschap werd 1674, daarna nog in
1682, en beeft van 1692 tot 1709 Wear het bnrgeMeestersambt bekleed. Hij is voorts geweest extra-ordinair gedepUteefde
ter generaliteit , gedeputeerde bij provinciale stiffen , Itoogheemraad van den Lekkendijk bovendams.
Hij overleed te Utrecht den 21 Aug. 1716, en is in de
Geertruidkerk begraven. Hij was gehuwd geweest met Cath arina van der Woert, waarbij hij 3 dochters naliet.
Part. berigt

V.

d familie v. Sypensteyn.

SYPESTEYN (Jhr. JAN WILLEM VAN), Van van Jhr. C o rnelis Ascanius van Sypesteyn en Cornelia Anna
Dru yv esteyn, werd den 8 October 1816 te Haarlem geboren.
Van zijne vroege jeugd voor den krijgsdienst bestand , wad
hij, . bij de Jong te Arnhem voorbereidend onderwijs ontvangen te hebben , in 1832 kadet voor het wapen der genie
op het koninklijk instiftiut te Medemblik. Hij bragt bier een
viertal jaren door, en werd kat na zijtie komst door den koning
(W illem 1) tot page benoetud. In 1836 ontving hij de antistelling tot Itveeden ltiitenant en was ids Zbodanig te Naarden ,
Nijmegen , Geertruiilenberg en Neuzen it garnisioeri; in 1842
*erd hij in zijn fang bij bet ministerie van oailog geplaatst,
en bleef hij voortaan te 's Huge gevestigd. Dear hield herh
het stelsel van 's land verdediging , de vergelijking van bet-

keen datirvoor vroeger vbreigt itai; en Gans beraanid of
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gedaan

werd, onopboudelijk bezig. Bij zijne nasporin-

gen daaromtrent in tat van staatsstukken of boekwerken ,
verruimde zich zijn gezichtskring erlangde al wat het vaderland en zijne groote mannen betreft , toenemend voor hem
aantrekkelijkheid .Meer en meer ontwaakte daarbij in zijn aemoed
de zucht tot bet verzamelen , die in zijn geslacht erfelijkheeten
'
mogt. Allengs bragt hij een groot aantal platen , portretten
en handschriften bijeen. Vooral legde hij zich toe op het
verwerven eerier zoo volledig mogelijke verzameling portretten ,
en telde het onder zijne meest geliefde uitspanningen , zijne
verzameling te ordenen , te vergelijken en daaraan door aanteekeningen hoogere waarde bij te zetten. In 1849 trad hij
het eerst als schrijver op , en gaf zijne Bijdrage voor de geschiedenis van het Nederlandsche artillerie-korps , een arbeid
voor het tijdschrift de Militaire Spectator bestemd , en ook
afzonderlijk uitgegeven. Dit boekske bevat korte levensschetsen
der rnannen , die van de opkomst der Nederlandsche republiek
tot onzen tljd aan bet hoofd onzer artillerie hebben gestaan.
In hetzelfde jaar 1849 leverde hij zijne Geschiedenis van het
eerste opgerigte regiment Hollandsche hussaren, een regiment,
in 1793 naar v an H e eck ere n genoemd , en in 1814 oatbond., na zich op menig slagveld to hebben onderscheiden.
In 1825 volgde Geschiedenis van het regiment rijdende
; voorts in hetzelfde jaar,, Leven en karakter van graaf
.Du Monceau , oud-maarschalk van Holland. Met de uitgave
deur grootere werken niet tevreden , plaatste van S y pe st e yn
om dezen tijd ulcer clan een stukje van zijne band in den
Militaire Spectator en in het Vaandel. Zij hadden o. a. betrekking tot de insluiting der vesting Naarden , en tot de verdediging van den Helder in 1813 en 181 t. Jets later (1854
en 1855) lichtte hij in den Spectator den veldtocht in NoordHolland nader bij. Reeds in 1850 had bij met zijn wapenbroeder J. P. de Bordes in bet licht gegeven : De verdediging
van Nederland in 1672 en 1673 2 St. In 1860 verscheen het
leven van Coehoorn , in 1863 Nederland en Brandenburg in 1672

en 1673. In hetzelfde jaar viel hem de onderscbeiding ten
deel , dat hij, onder den staatsraad G ro en v an Pri n st er er ,
met bet toezicht op 's konings buis-archief werd belast. Tevens
werd hij uit den band , die hem .n het departement van
oorlog verbond , doch reeds sedert ziine benoeming tot kapitein
der genie (1856) eenigzins tosser was geworden , ontslagen , en
tot katnerheer in buitengewonen dienst benoemd. In 1865
werd hij door den koning met een buitenlandsche zending naar
Dessau gezonden , om nasporingen te doen naar belangrijke
staatsstukken betreffende bet vorstenhuis , met bet gevolg , dat
menig eigenhandig geschrift van Willem II in het vorstelijk
huis-archief terugkeerde. Ook vertoefde hij weinige maanden

later aan het hof van den groothertog van Saksen-Weimar-
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Eisenach. In 1864 en 1865 verschenen drie affeveringen zijner
Geschiedkundige Bijdragen.
Sy pesteyn was sedert 1852 lid van het koninklijk insti
taut van ingenieurs en van 1855-1860 secretaris der instel.
ling. Evenzoo was hij tot zijn dood secretaris der in 1851.
opgerichte vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage , en had this ook deel aan de uitgave der voor haar
in 't licht gegeven Mededeelingen. Toen slechts korte jaren
geleden , te 's Gravenhage eene andere vereeniging , die ter
beoefening der krijgswetenschap , werd opgericht , zag hij zich
tot haren ondervoorzitter benoernd. Hij opende hare eerste
bijeenkomst met eene sierlijke redevoering over de bestemming
van het Nederlandsche leger. Hij was lid van meest alle
letterkundige maatschappijen in ons vaderland. Drie ridderorden,
van den Ned. leeuw, Eikenkroon, Witte valk van Saksen Weijmar
versierden reeds zijne borst , toen hem op zijn ziekbed de
Adolfs-orde van Nassau werd toegezonden. Hij overleed te
Hage den 26 Februarij 1866 , bij zijne echtgenoote Jonkvr.
Adriana Wilhelmina van Vredenburch, geboren te
's Hage 17 Apr. 1824 , dr. van Jhr. M. 3 ohan Willem en
van Maria Adriana van der Pot, met welke hij 11
Mei 1853 gehuwd was, te 's Hage, vier kinderen nalatende. Zijne
biografie , aan welke svij deze levensschets ontleenden , is door
D. Veegens opgesteld , en onder de Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maats. der Nederl. Letterk.
1869
opgenomen.
S1PKESZ (EuTA) konit voor als Grietman van Haskerland ,
in een stuk van 12 Nov. 1466.
Zie van Sminia, N. Naaml. van Grietm. , bl. 352.

SYPKENS (HENDRIK) , zoon van Tammo Sypk ens en
Margaretha Tossen Piccardt werd den 23 Sept. 1738
te Eexta in het Oldamht geboren , aan de Latijnsche school
te Appingadam opgeleid , en op 15jarigen leeftijd student
te Groningen , met plan zich tot het leeraararnbt te bekwamen.
Spoedig openbaarde zich zijne voorlicfde voor de Oostersche
talen , en werd hij een der voortreffelijkste leerlingen van
Schroede r. Na nog te Utrecht zijne studien te hebben
voortgezet , werd hij in 1773 door de classis van bet Oldambt
tot den predikdienst toegelaten. Achtereenvolgens werd hij
predikant te Lippenbuysen , Dronrijp , Leeuwarden en Groningen.
Toen hem in 1780 het hoogleeraarambt te Harderwijk werd
aangeboden , bedankte hij. In het volgende jaar werd hij
honoris causa theol., doctor in 1.798 , ogvolger van Schroeder
te Groningen. Bij de aanvaardiging van dit ambt sprak bij
(17 Maart 1799).
De ingerprete sacro bene instruct°.
Hij overleed den 9
Julij 1812.
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1813 , bl.
Zie Progr. Rau, ; Almanak der Acad. v. Groningen
1813 . D. I. 275 - 277 ; Gedenkb. v.
93 - 96 ; Konst- en Letterb. ,
Gron., bi. 105, 106; Mu ntinghe, Acta sec. p. 56, 128; Alma-

nak van v. Swinderen, over 1813, bl. 93; Bouman, Gesch. d. Geld.
Hoogesch., D. II. bl. 379, 380; Aanh. op Wieuwenhuis; Boekz. 1780 b.
144, 1781a. bl. 599.

SIPPE of SYPPA , te Hesens of Hessens , bij Jorwerd ,
was in 1433 Grietman van Baarderadeel.
Zie V. S min i a, bl. 220.
SISO (ALEXANDER DE) luitenant-kolonel en komman dant
der schutterij te Makasser. Voor zijne veelvuldige diensten
tijdens de expeditien van 1824 en 1825 benoemde koning
Wiliem I, hem tot ridder der orde van den Nederland.
schen Leeuw. Hij overleed te Makasser , zijne geboorteplaats ,
den 19 Februarij 18S2, oud 54 jaren.

Part. berigt.

SITTARD (CoNRAD VAN) , geboren te Sittard omstreeks a.
1550 , overleden te Constance den 27 Maart 1606.
Hij scbreef :
1 0 . Chronicon Ordini8 praedicatorum lingua' Germania editurn. 1696.
2°. De Origene et utilitate confraternitati8 , Sancti88imi
.Rosarii. Constantia. 1663.
Zie Jos. Russel, Kron. of geschiedkundige beschrijving van Sittard.
1863.

SITTE (ARTitus) , een beeldbouwer in Holland geboren ,
die in 1666 als bof beeldhouwer naar Berlijn werd beroepen.
Hij vervaardigde veel beeldwerk in steen en in bout , waarmede het keurvorstelij k paleis en de kasteelen werden versierd.
Volgens Nagler was hij nog in 1675 te Berlijn werkzaam.
SITTER (PIETER JACOBSZ DE) , voornaam zeekapitein , die
onder de It uiter diende , en in 1676 te Palermo aan de
roode loop stied. Zijn wapenbord was voorheen in de Groote
kerk te Gouda aanwezig.
Zie J. C. de Jong e, Nederl. Zeew. D. III. bl. 220. Nay. D. VII.
bl. 352. D. VIII. bl. 57 , 119 , 331 en aangeh. schrkjvers.
SITTER (THOMAS DE) , een ..kmsterdamsch zeekapitein , die
in 1667 een Portugeesch koopvaardijschip nit de magt der
Algerijnen bevrijdde , waarvoor hij door den bebeerscher van
dat rij k met een gouden keten begiftigd werd.

Zie J. C. de Jonge, t. a. p. D. HI a. bl. 9.
SITTER (ALBERT JAN DE), werd den 1 September 1748
te Groningen geboren , genoot bet onderwijs in de regtsgeleerdheid te Groningen van v au der Kees sel en van de
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ij up ers se en studeerde vervolgens te Leiden , waarna hij te
Groningen werd aangesteld tot rentmeester der stads-veenen , en
vervolgens tot drost der beide Oldambten. In 1787 van zijn
post verlaten zijnde , bleef hij ambteloos tot 1795 , toen hij
wegens de provincie Groningen en Ommelanden werd afgevaardigd ter vergadering van de Staten-Generaal en door deze
benoemd tot ambassadeur te Parijs. Niet lang daarna benoemde men hem tot lid der eerste en tweede nationale vergadering , en werd hij op haar last , lid der constitutie-commissie. Den 22 Jan. 1798 stelde men hem, nevens vele
andere heeren , in politick° bewaring op het Huis in 't Bosch,
naardien hij zwarigheid maakte , om de bekende verklaring te
doen. Na dien tijd verkoos hij zonder ambtsbediening te
blijven , en niet dan met moeite liet hij zich overhalen om de
post van drost der beide Oldambten , omtrent 1SO, , wederom
op zich te nernen , doch verwisselde haar in 1811 met die
van vrederegter in 't kanton Veendam , welk ambt hii tot zijn
dood toe bekleede.
Van zijne jeugd at was hij onvermoeid werkzaam met het
verzamelen en uitgeven van stukken , strekkende tot opheldering onzer vaderlandsche Geschiedenis.
In 1789 verscheen te Groningen :
Voorloopig Register van charters , privilegien , placaaten
ordonnantien enz. Stad en Lande betreffende , en kunnende dienen
tot het opmaaken van derzelve groot placaat- en charterboek ,
loopende lot aan de reductie , of het jaar 1594. Dit register ,
met groote naauwkeurigheid geschreven , begint met de oudste
Friesche wetten voor den tijd van K a re 1 d e n Gr o o t e n,
van 't jaar 640 , meermalen uitgegeven , en eindigt met 1592.
Ook bewerkte hij met 1'. M o d der man den Tegenwoordige
81.1 van Stad en Lande , in 1793 en 1794 in 2 dn. uitgegeven , als ook Onderzoek over het voorregt , dat sommige geslachlen in Groningen &Men , oin het Brouwers-Gild met 14 butkens le kunnen winnen in de Werken van het Groningsche
genootschap pro excolendo jure patrio , doch zonder zijn naam
in 1792 uitgegeven in D. III. st . 2. In D. IV, st. 1 staat
nog, met bijvoeging van zijn naam een uitvoerig Vertoog van
de ,eenen , derzelver aanleg en invloal op de Nederlandsche
regten.
De 2de afdeeling is , wegens hare uitvoerigheid, niet geplaatst.
Zijne beloofde Geschiedenis van Wade en frestwoldingerland
is niet verschenen. Hij overleed den 17 Junij 1 8 14.
Zie Letterb. 1815. D. IL bl. 359; Aanspraak v. J. W. te Water zn
Hand. der Maats. V. Ned. Letter/c. 1815. bl. 20; verwoert.

SIOERDSMA , SJOERTSMA of SIOURTSMA (A.), waarschijnlijk een Friesch graveur en portret-schilder uit het
midden der 17 eeuw.
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K ram m vertneldt van hem het portretje van Willern III,
op vijfjarigen leeftijd (1655) , in kinderkleederen , spelende
met een leeuvvtje , waarbij een tafel en daarop een markiezenkroon , en de portretten van Hendrik Ge ld o r p , overleden
1652 , en C arpar de C arp en ti e r , predikanten te A.msterdam ob. 1667 , oud 60 jaren. Ook graveerde hij de titelplaat van T. II der Mundus Subterraneus van Athanasius
Kirche rus, Amst. 1678 alsmede bet portret van den viceadmiraal Pieter Floriszoon en het praalgraj van Jan van Galen
in de Nieuzoe kerk te Amsterdam.
Zie Kramm, en Muller, Cat. v. port.
SIX (JOHAN) of SIXTUS (JoHANNEs), geboortig van
Rij ssel en tot 1561 pastoor van die stad. In 1562 werd
hij kanunnik en archidiaconus van St. Omer, en eindelijk , in
plaats van Gerard de Hanaericourt, in 1570 overleden ,
tot bisschop dezer stad verheven. Hij overleed in 1586. Hij
onderteekende in 1577 de Unie te Brussel.

Zie Miraei Opp. Diplom. T. II. p. 1304; J. C. de Jonge, de
Unie van Brussel , bl. 85.

SIX (JoAN) werd uit een der deftigste Amsterdamsche geslachten , den 14 Januarij 1618 te Amsterdam geboren. Zijn
vader was Joan S ix , zijne moeder Anna Wyme r. Eerst
na haren dood trad hij in den echt met Margaretha Tulp,
dochter van den beroemden burgerneester Ni cola as T ul p
en van Margaret ha V laming van Oudshoorn , welk
huwelijk o. a. door Von del werd bezongen. Voor deze zijne
echtverbindtenis schijnt Si x geen openbare bedieningen bekleed
te hebben , maar een afgezonderd aa.n letteren en fraaije kunsten gewijd leven geleid te hebben. Doch na zijn huwelijk
klom hij van trap tot trap tot de hoogste vvaardigheden op.
In 1657 werd hij commissaris van kleine zaken negen jaren
later, onder gelijken titel, tot het bestuur der bank van leefling bevorderd. Een jaar daarna werd hij schepen , welke
waardigheid hij ook in 1672, 1688 en 1689 bekleedde. In
1679 werd hij raad in de vroedschap , en nog in datzelfde
jaar of een jaar later heer van Wimmenum, van welke beerlijkheid hij sedert den titel met dien van Vro made, waarvan
hij reeds in 1660 beer was geworden , verbond In 1691 werd
hij eindelijk tot de hoogste waardigheid in zijne geboortestad ,
die van burgemeester verheven. Hij overleed d. 28 Mei 1700,
in den ouderdom van 82 jaren en ruim vier maanden. Vijf
zijner elf kinderen overleefden ,hem en onder dezen Joan
Six, (die vol9t).
Si x was de maecenas der beoefenaars van kunsten en wetenschappen in zijn tijd. De voornaamste dichters zoo ale
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Francius, Broekhuizen, Hoogstrat en, Gerard en
Johan Brandt, Pluimer, V ollenhov e, Vondel en
Cat ha rina Lescaille, wijdden hem hunne zangen. Behalve
het bruiloftsvers , gaf V ond el een vierregelig bijschrift op
zijne af beelding Dan/coffer voor °oft- en wiltbraet , waarin
eene bekoorlijke schildering van zijn vreedzaam en geletterd
buitenleven op de hofstede Elstbroek te Hillegom , en een getiteld : Lastmans Offerstaetsi van Lystren, aen Joan Six Under
de latijnsche gedichten van Broek huizen, onzen Nederlandschen Propertius vindt men niet minder dan 6 rneest
grootere dichtstukken aan en tot eere van S i x. Ook stond
hij in vriendschappelijke betrekking tot Rembrandt, die
in hem ook bestendig een toeverlaat in ongelegenheden vond.
Hij schilderde o. a. voor hem het Vrouwtje in Overspel , en
de af beelding zijner moeder. Bekend is de anecdote betreffende den oorsprong van een der vermaardste prentjes van
Rembrandt, het Bruggetje van Six genaamd , en nog bek ender
bet fraai geetste portret van Burgemeester Six. Ook stelde
de edelmoedigheid van Six hem in staat , nadat zijn boedel
in 1656, voigens regterlijk vonnis, verkocht was , zijn kunstarbeid wederom voort te zetten.
S i x was zelf een niet on verdienstelijk Latijnsch dichter en
gaf daarvan verscheidene proeven o. a. v66r zijn blijspel Onschuld , een bijschrift op de afdeeling van Pieter Six , waarschijnlijk zijn oudere broeder , en een andere bij gelegenheid
van den zilveren gedenkpenning , geslagen bij de viering van
het vijftigjarig bekleeden der waardigheid van lid der vroedschap door zijn schoonvader N. T u 1 p. Ook vervaardigde hij
een Lat. grafschrift (tijdvers) op Gerard Brandt, op
diens grafzerk gehouwen. Meer bekend is hij echter als Nederlandsch dichter. Voor het tooneel bewerkte hij behalve
Onschuld , blsp. , Amst. 1662 kl. 8°. , een treurspel Medea,
Amst. 1668 , fol. , 1679 , 4°. , met de spreuk sine fide sine
gaudio en een plaat naar en door Rembrand t. Achter de
Medea is zijn voortreffelijk dicbtstuk Muiderberg gedrukt , aan
H e n rik Hoo ft gerigt, ook in het Museum van S iege nbeek overgenomen. Overigens zijn zijne gedichten verspreid ,
zoo als in de Bloemkran8 van verscheide Gedichten (op de afbeelding van Maria van Bellen) , waarin ook een gedicht van
J. Koenerding op Jan Six , Hane kraai en Grootheid der
Zonden in Klioo8 Imam, op de behoude weerom-rei8 van
M. II. Tromp , en Grafschrift van J. van Galen. Ook plaatste hij
een vierregelig gedicht voor den listroom van An t on ide s, en een
tweeregelig bijschrift op de prent van V ondel door Jan
Liev ens, waarop die dichter met een rol in de hand is afge.
beeld. Brandt prijst het om zijde ifaardigheid." Het luidt aldus
#Dit
Fonda met zajn rol ,
Apelle8 trof Apol.
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Jan Vos vervaardigde een vers , getiteld : dan Joan Six,
Men kij Hooft van de Schouwburgh werdt, u,yt het KUS181boeck van 1. Six, en een Anonymus op de Geboortedagk van
een JuBrouw , uyt het Kunstboeck van J. Six.
Zie Siegenbeek,

Over den dichter Joan Six

in zijn Museum,

D. HI. bl. 200, volgg.; De.. Gesch. d. Ned. Letterk. , bl. 158 , 1159;
Wagenaar, Amst. St. III. bl. 246; Witsen Geysbeek, B.
A. C. Woordenb., D. V. bl. 384, volgg.; Collot d'Escury, Holl.
roem. D. IV. bl. 609; de V rie s, Gesch. d. Ned. Dichtk. in Werk. d.
illaats. v. Taal- en .Dichtk. , D. III. bl. 191 193; Brand t, Leven
van Vondel , bl. 7; Brouchusii, Poem. p. 33, 191, 257, 285,
286, 424, 468; Francii, Poem. p. 16; Hoogstratani, Poem.,
p. 38; Vollenhoven, Pazij bl. 19; J. V. d. Marck, Naamrol;
R. v. Eynden en A. v. d. Willigen, Gesch. d. Vad. Schilderk. ,
D. I. bl. 369; K. Lescailj e, Menge/pezij, D. II. bl. 379, 380;
J. Pluimer s, Gedichten, D. II. bl. 6; Hoogstr te n, Kok. (geslachts.
lijst;)Nieuwenhu is;K obus en deRivecourt; V erwoert; Mul.
1 er , Cat. v. portr.; Bloemkrans , bl. 560 ; Mid's Kraam , D. I. bl. 55,
134, 318; Vers. Ned. Ged. , bl. 35 , 124.
-

SIX VAN CHANDELIER (JAN of JOAN) , zoon van Jacob
S i x en N. N. Julien s, de oudste van tien kinderen , 6
zoons en vier dochters , werd 20 Febr. 1612 te Amsterdam
geboren en legde zich op den handel in droogerijen toe. In
zijne snipperuren verpoosde hij zich met de beoefening der
Nederduitsche dichtkunst. Op zijn 30ste jaar ward hij door
een hardnekkige miltzucht aangetast , op raad der geneesheeren begaf hij zich naar Spa, en vond zoo Feel baat bij het
gebruik harer wateren , dat hij ze meerrnalen bezong. Na zijn
terugkomst deed hij vooral tot voortzetting van zijnen handel ,
een reis door Frankrijk , Spanje en Italic. Deze reis duurde
meer dark tien jaren en het was in het laatste gewest dat hij
o. a. het dichtstukje Ainsterdammers winter vervaardigde , dat
voor het beste wordt gehouden dat uit zijne pen vloeide. Kort
na deze reis deed hij een keer naar Engeland , en bleat , zoo
wel op reis als te huis de poezij beoefenen.
Six van Chan delier is nimmer getrouwd , en was een
man van geen gering vermogen. Zijne laatste levensjaren
bragt hij op eene buitenplaats in het Diemermeer , hem , door
zijn grootmoeder Cat harina Scheu aanbestorven , door.
Hier bearbeidde en voltooide hij eene nieuwe berijming der
Psalmen , die hij in 1674 in 't licht gaf. De tijd van zijn
afsterven is niet bekend , doch zeker overleed hij na 1690,
en werd , op zijn begeerte , in de Zuiderkerk te Amsterdam
bij zijn vader begraven. Tot zijne vrienden behoorden S p
g e 1 en Anslo, welken laatsten hij in Italic leerde kennen.
Zijne Pazij, verdeelt in se s boeken en eenige opschriften,
verseheen te Amst. 1657 , 1661 , 8°. Ook Davids Psalmen ,
45

706
op de gewoonlikke arisen gerymt , aid. 1674 12°. In 1690
verseheen een tweede uitgaaf met den titel David* P8almen ,

na de oor8pronkelikke kale mit8gader8 Heglige Gezangen, geDe tweede druk verbetert in 8°.
heel op nooten own&
In 1765 kwam , ook te Amsterd. een derde uitgaaf iii 't
licht.

Zie Wagenaar, Amsterd. St. III. bl. 248; J. Kok, Vad. woo,
denb. D. XXVII. bl. 131; van Kampen, Beim. gesch. d. lett. en..
bl. ; Siegenbeek, Gesch. d. Ned. letterk. , bl. ; van Kampen, Magaz. van wetens., kunst en smaak, D. II. st. 1. bl. 119;
Collot d'Escury, loll. roem , D. IV. bl. ; J. van Iperen,
Kerk. lust. v. h. Psalnage.z., D. I. bl. 189; Andriessen, Aanmerkk.
190; Witsen Geysbeek, B. A. C. woordenb., D. V. bl. 289;
noogstraten; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt;
Verwoert; Verslag v. d. aanwinsten der Kon. Bibl. ged. h. jaar
1870 , bl. 73; Cat. d. maats. V. Ned. letterlc. D. I. bl. 172. D. II.
hi. 508. D. HI. bl. 77; Muller, Cat. v. portr.; A nslo , Pogzij,
hi.
SIX (Mr. JAN) , beer van Hillegom en Vromade , zoon van
Jan Six en Margaretha Tulp, in 1669 te Amsterdam
geboren , werd in 1691 commissaris , in 1701 raad in de
vroedschap , in 1705 , 1709 , 1710 schepen en vervolgens 16
maal burgemeester. Bij de buitengewone verandering der regering in 1748 werd hij , nevens zijne ambtgenooten van de
burgemeesterlijke waardigheid ontslagen, en overleed in 1750.
Hij is getrouwd met 1. Agatha Decquet, i. Maria
Calkoen, 3. Anna Elisabeth van der Beropden.
Zijne kinderen worden door IC o k vermeld.
Zie Wagenaar, Vad. hist., D. XX. hi. 289; Muller, Cat. v.
portr.; Scheltema, Staatk. Nederl.; Kok; Verwoert.
SIX (Mr. G. W.) is schrijver eener Diep. fur. de Magno

Mariae privilegio. Amst. 1779. 4°.
Zie Cat d. maats. V. Ned. lett.,

D. III. bl. 257.

SIX (NwoLAAs) , in 1694 of 1695 te Haarlem geboren ,
beoefende tot uitspanning de teeken- en schilderkunst onder de
leiding van Karel de Moor, en legde zich tevens op de
etskunst toe. Er zijn twee prentjes van Item bekend , eene
Maria Magdalena in peinzende houding en een Jeugdige fluit
8peler , bet laatste naar An thonie van 1) ij c k.
Hij overleed te Haarlem, 18 Mei 1731.
Zie Immerzeel; Kramm; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.
SIX VAN HILLEGOM (Jhr. me. HENDRIK) , bevorderaar
der seboone kunsten , en beroemd kunstverzamelaar, was lid
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van de ridderschap der provincie Noord-Holland , van den
mad der stad Amsterdam en van bet kon. Ned. institunt van
wetenschappen , letteren en schoone kunsten , in welks vergadering hij in 1848 voorzat. Hij overleed te s'Graveland , in
Augustus 1847, bijna 57 jaren ond.
Zie Immerzeel, Verwoert.
SIXMA (TJALLING VAN), zoon van Douwe van S ix m a
en Bauck P op pema, studeerde in Aug. 1569, te Heidelberg, werd in 1580 Grietman van Barradeel en was een voorstander der Unie van Utrecht. Hij hawde Idske, dochter
van Douwe van Hottinga en Luts van Herema, bij
welke hij 3 kinderen had.

Zie te W a t er, Verb. d. Edelen, D. IlL 131. 201 ; Wapenb. Sixma,
gen. 3; Winsemius, Chr. bl. 630; van Sminia, N. Naaml. v.
Grietm. bi. 213.

SIXMA. (DouwE vAN), zoon van den vorige , werd den 12
Junij 1629 Grietman van Franekeradeel, en had van 1632-1648,
zitting op den landsdag. Hij woonde te Ried en huwde Sjouk,
dochter van Ulbo van Aylva en Hints van Osinga,
die hem 4 kinderen schonk.
Zie W apenb. Sixma , gen..

4; Chart. , D. V. bl. 342 volgg. ; v an

Sminia, bl. 195.
SIXMA (TJALLING VAN) waarschijnlijk zoon van Dou we
van Sixma en Sjouk van Aylva, breeder van Douwe
en A gge , beide Grietmannen van Barradeel. Hij was vroeger
kapitein en kommandeur te Emden, en in went 1647 Grietman van
Baarderadeel. Lenige twist ontstaan zijnde over de wettigheid
der stemming bij zijne benoeming als grietman , werd er eene
commissie uit de staten benoemd om zulks te onderzoeken ,
met dat gevolg , dat zijne benoeming werd afgestemd, en bevonden dat Dominicus Justus van Botnia de meeste wettige stemmen op zich vereenigde , waarom dus Sixm a de
bediening weder moest laten varen.

Zie Wapenb. Sixma, Gen.

5 ; Staatsresolut. van Friesland,

1647;

van Sminia, bL 234.
SIXMA (DouwE vAN), goon van D o uwe v an Sixma,
Grietman van Franekeradeel en kleinzoon van Tjalling, werd
Grietman van Barradeel den 7 April 1676, lid van de staten
in 1677, van gedeputeerden den 7 Febr. 1680 , en dijksgedeputeerde van de vijf deelen in 1682. Hij huwde Romck
Haubois, die in 1684 overleed, na hem een zoon geschonken te hebben. In het zelfde jaar deed hij afstand van de
grietenij.
Zie Wapenb. Sixma , Gen. 5 ; Charterb.,
van Sminia, bl. 216.

D. V. bl. 1127, 1200;
45.
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srxmA (A... VAN) , broeder van den vorige , werd den
17 Febr. 1677 raad in het hof van Friesland , doch bekwam
den 29 Maart 1684 door afstand van zijn broeder de grietenij
van Barradeel. Hij was dijkgraaf , en nadat hij van zijn ambt
als grietman afstand had gedaan , vroedsman te Franeker.
Eenige jaren voor zijne benoeming als raad in het hot , was
hij volmagt ten landsdage uit Barradeel. In 1684 eenig verschil omtrent de grensscheiding van de jurisdictie der stad
Harlingen en de grietenij Barradeel ontstaan zijnde , werd het,
door uitspraak van den stadhouder geregeld. Hij huwde C o
Bea aarts, en woonde te Minnertsga op eene buitenplaats met name Sixm a van Andl a , waar hij overleed.
Zie Wapenb. Sixma , gen. 5; Naamrol der Raden, hi. 47; Fris. nob.
p. 176; Charterb. D. V. bl. 816, 1222; van Sminia, bl. 217.

SIXMA (Tj ALLING VAN) zoon van Douwe v a n Si xma,
Grietman te Barradeel , werd den 28 Maart 1710 Grietman
van Rauwerderhem , en was in 1712 lid van gedeputeerden.
Hij overleed den 15 Oct. 1714 , in den ouderdom van 32
jaren. Hij huwde Baudewi n a Lucia, dochter van T j ailing Aedo Johan van Eysinga en Sijts Aebinga
V an Humald a, bij welke hij 6enen zoon had. Zij hertrouwde met Ulbo Aylv a van Bur m an i a, Grietman van
Leeuwarderadeel en gezant naar Zweden.
Zie Wapenb. Sexma , gen. 6; Scheltema, Staatk. Nederl. D. II.
bl. 312; van Sminia, bl. 166.
SIXMA. (TJALLING AEDO HESSEL ROORDA VAN) zoon van
Tj alling van S ix in a, Grietman van Rauwerderhem. Hij
ontving zijne opvoeding onder opzigt van Ulbo A yl va
V an Bur mania , met wien zijne moeder hertrouwde. Hij
trad in jeugdigen leeftijd in den krijgsdienst , werd in 1734
burgemeester van Stavoren en bekleedde sedert namens die
stad , ten landsdage gezonden, de voornaamste staatsambten en
commissien. Hij was een man van grooten invloed en gezag ,
die hij tot zijn dood toe behield. Toen hij stierf in 1776
was hij lid der staten-generaal. Als curator der Franekersche
hoogeschool bevorderde hij letteren en wetenschappen ; in
het godsdienstige was hij zeer gematigd. Hij huwde D u c onia Martena Dorothea van Sixma, dochter van den
raadsheer Ulbo An dla v an Sixma, en liet 4 zonen na.
,

Zie Vriemoet, At/i. Ens. p. CV; Scheltema, Staatk. Ne.
clerl. II. 312; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.
SIXTI (RIPPERTus) , zoon van Sixtus Ripperti, van
1579-97 predikamt te Franeker , als proponent beroepen te
Twisk in 1608 , in 1615 te loom in de Ramen voor de dolerende kerk en in 1618 in de publieke kerk , in 1626 te
Leeuwarden , waar hij in April 1650 overleed. Hij was een
ijveraar tegen de Remonstranten en heeft een reeks van theo•
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logische boeken geschreven , waarvan een register voorkomt
achter een Korte beschryving van syn leven en sterven.
Lem,
1651. Ook vindt men eenige bijzonderheden nopens zijn
vensloop in de opdragt van zijne Troost Rycke Fonleyne der
zalicheit : ofte grondige verclaringhe van den eenigen waren
troost der geloovigen, 6eyde in leven ende sterven,
Leeuw. C.
Font eyn e, die er twee lofversen voor heeft geplaatst, 1644, 4..
Eekhoff vermeldt verder van zijne werken . :
Vertroostinghen voor den Kinderen Godts , in al haer cruys
ende verdruckinghen. Hoorn 1 626 , derde druk 1640. 8°.
Grondige ende vaste verclaringhe van de Rechtveerdich-maekinghe eens armen sondaers voor Godt. Hoorn 1628 , Tweede
editie Aid. 1630.
Crachtige ilf-maninge van de lielde des werelts. Hoorn 1628,
Vierde druk Aid. 1640 kl. 8°.
Ab co u d e vermeldt nog
Geestelijke 'Toren tot dankbaarheid. 4°.
Geestelijke sporen tot ware godzaligheid. 4..
Triumph der Kinderen Godts. 4°.
Voorts schreef hij :
Claer vertooyh , van thien vaste ende bondige Redenen,
waeromme de Gereformeerde Kercken in goeden conscientie ,
yheenzints vermoyhen, eenige Remonstrants-gesinde personen,
soo lanye sy in hare dwalingen hartneckeliick volharden , tot
de yhemeenschap van de Gereformeerde Kercke , door 't yebruyk van des Heeren H. "ivontmael , aen Ee nemen ende te
ontfangen. Door R. S. F. F. Hoorn, 1627.
Bespreck ofte onder-handelinge ghehouden over eeniye hugdendaeghsche Kerckel:ycke verschillen , tusschen Dominicus Sapma ,
.Dienaer des G. IV. in de openb. Gheref: Kercke tot Hoorn,
ende Rippertum Sixti, mede Dien. des frY. in de afyesonderde
veryad. in de Ramen. Ghedr. tot Hoorn 1617. (door Sap m a).
Zie Eekhof, de Sted. Bibl. v. Leeuw. , bl. 6; A bcoude, Aanh.
hi. 196; Greydanus, Naand. der Predd. in de cl. van Franeker
bl. 29, 30, 44, 76, 128; Pauw en Veeris, Vern. Kerket.
Alphab., bl. 168; Tide, Cat. v. Pam/I., D. I. bl. 164, 277;
Rogge, Beschrijv. Cat. d. Panzji. St. II. afl. 1. 131. 83; Nay. D.
,

XI. bl. 362; D. XII. bl. 9.
SIXTINUS (REGNERus) , zoon van Nikolaas Regneri
en Wytske Hett ema , werd ornstreeks 1543 te Leeuwarden geboren Hij ontving zijne letterkundige opleiding in
zijne geboortestad en te Bolsward. Op het voorbeeld van zijn
oud-oom , die in Engeland was gestorven, na zich als regtsgeleerde vermaard te hebben gernaakt en die hem een aanzienlijk legaat had vermaakt om te kunnen studeren , wijdde hij
zich aan de regtsgeleerdheid , studeerde te Bourges , onder
Baron, Duarein, Cujacius, Don eau en Baudouin.
Op tweeentwintigjarigen leeftijd word 114 te Orleans doctor in
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de regten en begaf zich , daar hij de hervorming , die ncig niet
in ziin vaderland was toegestaan , doordrong naar Spiers ,
waar hij zich drie jaren in het pleiten oefende. In 1568
vertrok hij naar Marburg , waar hij buitengewoon hoogleeraar,
in de regten werd. Kort claarna werd hij gewoon hoogleeraar
en in 1580 schonken Willem en Lode w 0,1 van Hessen
hem den eersten stoel bij deze faculteit , die vaceerde door het
vertrek van Valentin Forster naar Heidelberg. Ook
werd hij raad in het hoog geregtshof van Hessen. In 1591
uit Denemarken , waar been hij door de landgraven als gezant
gezonden was , wedergekeerd , begaf hij , wiens godgeleerde
gevoelens van die der predikanten afweken , bevreesd voor
vervolgingen , zich naar Frankfort , waar hij het ambt van syndicus of pensionaris bekleedde.
In 1593 riep hem landgraaf Maurits van Hessen terug , en benoemde hem tot lid van zijn geheimen mad.
Hij woonde sedert te Kassel , waar hij d. 11 Mei 1617 ,
in den ouderdom van 73 jareti , overfeed , nalatende twee zonen ,
Willem Burchard en Nikolaas, beide raadsheeren van
landgraaf Maurits; een derde Jan Sixtinus werd kanunnik. (Protest) van 0. L. V. v. Halbersta t.
Hij gaf in het licht:
Traetatu8 de Regalibus. Francof. 1606. 12°. 1617. 4°.
Hanoviae. 1657. 12°. Noremb. 1683, 1693. 12°.
Exege8i8 juri8 canoniei, eivili8 ague feudalis.- Francof.
1617. 12°.
Zijn beeldtenis komt voor bij Freheru s. Theatr. p. 10 14 ,
1015.
Zie den Catal. der Hoogl. in de regtsgel. van Marburg vaor
Consiliorum sive Responsorum Doctorum et Prof. Facult. jurid. in .e/cad.
Marpurgensi , operci Berm. Vulteii.
Marp. 1606; Val. Andreas,
Bibl. Belg. p. 781 , 789 ; Foppens, Bibl. Beig. T. II. p. 1069;
Paquot, MOm. T. IV. p. 52. sq.; Jo. Fungerus, Sylva
Cam. p. 121 , 186 ; de W al, de claris Frisiae .Turec. p. 18 et Ann.

p. 44. seqq.; Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Muller,
Cat. v. portr.

SJAARDEM A (Sic.) , een aanzienlijk Friesch edelman ,
leefde in de eerste helft der 13e eeuw, was de aehtste potentaat van Friesland , en een waar voorstander van der Friezen
vrijheid. Hij sloeg de aanbieding van Willem, graaf van
Holland , aan hem gedaan , om tot heer van Friesland gekozen te worden , met verontwaardiging af. Ten spijt des koflings liet hij gouden penningen slaan , aan cia acne zijde met
het opschrift : Sixtu8 Siaerdema pote81a8 Frisiae en aan de
andere : Liberta8 praevalet auro. Hij schonk het eiland
dat toen nog onder Friesland stond , aan 't klooster Ludingakerk bij Harlingen , van waar , door de kloosterlingen een
diepe vaart gegraven was naar Flieland en van daar naar
Teel. Hoewel dit verhaal voorkomt bij Ham co n i us,
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Winsemius, Schotanus, Kobus en de Rivecourt
en anderen heeft de kritiek reeds lang beslist , dat het onwaar
is en dat due potentaat niet heeft bestaan.
SJAARDEMA (Sic.) , een Friesch edelmam, was hoofdling
te Franeker , en het hoofd der Schieringers. Hij handelde met
bertog Jan van Be ij eren om zijn aanhang bij te staan.
Na het vertrek der Hollandsche knechten was hij genoodzaakt
een voorloopig verdrag van 20 jaren to sluiten (5 Aug. 1420).
Dit had echter weinig goede gevolgen. De Schieringers huldigden den hertog van Be ij er en als hun landsheer. Sj a a rem a , bij de vetkoopers verdacht , heimelijk met den hertog
te beulen , ontving allerlei afbreuk , vooral van de Groningers.
Zij rnishandelden zijn zoon , een knaap van '14 jaren , dien
bij ter zijner verantwoording derwaarts had gezonden zelfs
sloegen zij hem in ketens , en deden hem vermoedelijk meer
geweld aan , zoo dat bij stierf. Sick e, hierdoor ten hoogste
verbitterd , werd nu een openbaar vijand der Groninger bondgenooten , en zette , door zijn aanzien en gezag , de zaak des
hertogs veel gevvigt bij. Lang hield hij de onderhandelingen
tot vrede tegen. Deze volgden echter 1 Febr. 1422 en hij
was de eerste van zijn aanhang , die hem teekende. Zulks was
den hertog zeer tegen den borst en hij zocht Si ck e op
nieuw in zijne belangen te krijg,fen. Doch Sick e stierf in
hetzelfde jaar op zijn huis te Franeker , uitgeteerd van verdriet en hartzeer. Hij was de laatste telg van zijn geslacht.
Zijn naatn , en wapen werd met toesternming van den loizer, ,
aangenomen door Do uwe A ylva, wiens vaders Tjaard
Aylva tweede vrouw eene dochter van bovengemelden Sick e
was.
SJAARDEMA (DouvvE), zoon van Tj aard A y iva en
Swob Juwsma, werd in 1465 het hoofd der Schieringers
in Friesland , vernielde , gelijk vroeger , verscheidene stinsen of kasteelen van vetkoopers en verwierf groot gezag.
Ziende dat Ulrick Sirck sena , door den keizer als grad
van Oost-Friesland was erkend , kreeg hij hooge geda.chten
in het hoofd en trachtte een erfelijken eertitel en eenig
gebied van den keizer te verwerven. Dean , bij wien alles te
koop was , verleende hem een bulle , waarin hij Baanderheer
vverd genoernd van het kasteel Sjaardema en der stad Franeker,
met zijne buurten , makende een wij1 weegs in het rond , insgelijks van Harlingen en het Bildt, met magte om in Zevenwou.
den regters te stellen. Doch hij geraakte hiervan niet in het
bezit , werd later in de geschillen met die van Groningen
gewikkeld en overleed in 148 I. Hij was gehuwd met Ed werd
Sjaar d a of Sjaardema, dochter van Sicco.
Scheltema,
ZieFerwerda, Wapenb. gesl. dylvavan Witmarsum
Staatk. Nederl. II. 305; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.
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SJOERDS (F0E.), zoon van S j o er d Fo ek e s en
Aaltj e Koops of A al tj e Bo n t, werd den 2 Junij 1713
te Ee , in Oost-Dongeradeel , waar zijn vader schoenmaker
was , geboren. Toen hij vijf jaren oud was , overfeed zijn vader,, en kort daarna zond zijne moeder hem ter school bij
Ja n Go slin g s, een voor die dagen voortreffelijk onderwijzer, die
fraai schreef en als substistuut-ontvanger en assessor der grietenij later een voornaam man is geworden. Ofschoon hij
groote vorderingen maakte en zich met het lezen van meestal
godsdienstige en kerkelijke geschiedkundige werken , uit de
bibliotheek van den predikant E i so B e rgs m a het liefst
bezighield , oefende hij het vaderlijk atnbacht uit , en huwde ,
na 16 Febr. 1733 tot lidnaaat der Hervormde kerk te zijn
aangenomen , 16 Mei 1734 A n t je A uk es, dochter van
Auk e Reyn d e rs, smid te Ee. Omstreeks 1739 , benoemde
hem de grietman Jr. Jarich Georg van Bur man ia,
tot schoolmeester te Lioessens. In 1742 werd hij naar Niikerk
verplaatst. Ook werd hem in 1745 het ambt van dorpregter
opgedragen , waarbij hij ook het collect van de lands impositien
gevoegd zag , terwij1 hij daarbij tevens het officie van instrumentschrijver waarnana. In 1748 behoorde hij tot de drie
gedeputeerden , naar 's Hage tot den prins gezonden. Na zijne
terugkomst op zijn stil dorp begon hij , onder den indruk
der reis en zijn verblijf te s Hage , de poezij te beoefenen
in een Wellekomstlied op de lang verwachte overkomst van
den prins in Friesland. flit werd spoedig door andere gelegenheidsgedichten gevolgd. Zeven jaren later dichtte hij eon meer
uitvoerig dichtwerk : Israel's Lo/'lied op den ondergang van
Fara°, Mazes lied, Debora's lied , Hanna's Lofzang , David's
.Routoklagt , Triumflied en Loppsalaz , Salomon's Hooglied en
Hiskia's Lorgejuich, waarop eene berijming van Jeremia's
Klaagliederen volgde. S jo e rd gaf deze gedichten , die bij
zijne afstammelingen berusten , niet uit; alleen plaatste hij een
lofdicht v66r de Frisia nobilis. Leeuw. 1755.
Sedert liet hij van tijd tot tijd lofverzen voor sommige
werken b. v. van Althuysen, Knoop en Jeltema drukken , die wederom door lofverzen van hunne zijden werden
beantwoord.
Intusschen was hij ijverig voortgegaan met zich in de godgeleerdheid en andere wetenschappen te oefenen , en gaf hij in
1759 in het licht : KOH vertoog van den Staat en de Geschiedenis der .Kerke des Nieuwen Testaments, van Christus geboorte tot op den tegenwoordigen vergeleken met de
voornaamste waereldlijke Geschiedenissen, in 1771 herdrukt.
Hierop volgde Kort vertoog van den Staat en Geschiedenissen der Kerke, van de Scheppinge tot op Christus. .Alles op
den fjuisten rang van zijnen tzjd yeplaatst en in eene naauzakeurige aan-een..schakelinçi met de Geschiedeniscen der meat
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bekende oude volkeren.

3 d. 4°. Leeuw. 1761, 1763, 1765,
met aanteekeningen van Ds. Bran dsma van Oostrum en
eene voorrede van J. Ratel band, pred. te Leeuwarden.
In 1765 verscheen het eerste stuk van zijne illgemeene Be-

schriivinge van Oud en Nieuto .Friesland , vertonende deszelfs
gelegenheid, staatkundige en natuurlijke verdeeling , vrugtbaarheid, voortbrengzelen, aard- en waterwerken, dijken, zijlen;
mitsgaders der Friesen oorspronk, eerste bevolking dezerlanden,
talen, zeden, wetten, regten en gewoonten, van de oudste geh,euch,enissen af tot op den tegenwoordigen tijd. .dlsmede een
breedvoerig verhaal van deszelfs vroegere en latere Godsdiensten;
invoering van 't Christendom ; deszelfs toestand in de middeleeuwen, gelijk mede na de Kerkhervorminge hier ie lande.
Eindelijk een nieuwe Geographisch,e beschriivinge dezes lands,
deszelfs Hoofd- en onderdeelen , Steeden en Dorpen enz.
lende dienen voor eene lnleidinge tot eene volledige Historie
van Friesland. Na de uitgave der drie volgende stukken gaf
hij in 1768 het eerste deel zijner Historische Jaarboeken van
Oud en Nieuw _Friesland , van de vroegste geheugenissen tot
op den tegenwoordigen tijd.
Had hij voor de opdragt aan
prins Willem V en de gedeputeerde staten van het vorige
werk honderd dukatons ontvangen ; voor de toewijding van het
laatste schonken zij hem honderd gouden dukaten. Hij gaf
zijne dank baarheid lucht in een Dank-offer toegewild aan zijne
toegenegene vrienclen. Dit werk , waarvan het Vde deel in 1771
verscheen , niogt hij niet voltooijen. Hij overleed den 18
December 1770 in den ouderdom van 57 jaren. Had hij nog
eenigen tijd geleefd , dan ware de betrekking van historieschrijver van Vriesland hem ten deele gevallen.
Het volgend geschrift is op zijn zerk gebeiteld :

"Sta, Wandelaar I betoon een diepe eerbiedigheid:
ll't Is Foeke Sjoerds , die hier in 't stof begraven kit,
"Die door zajn schrandere pen en onberisplajk leven
ii4'an ieder , die hem kende, een voorbeeld heeft gegeven.
Hij liet an zoon na , Sjo erd Foe k es, onderwijzer laatst
te Harlingen, en drie dochters , Jitske, Tr ij ntje en
Au k j e. De afbeelding van onzen geschiedschrijver vindt
men voor het eerste deel zijner Historische harboeken met
een 10regelig vers van den weinig bekenden dichter Michiel
V an Leeuwe n. Zijn nageslacht bloeit thans nog to Harlingen in eervolle betrekkingen.
Zie Eekhoff, Het leven en de verdiensten van Foeke Sjoerds,
in de Vrije Fries. D. VIII. bl. 269, en volgg.; Verward Frieslandt,
bl. 99; Nederl. .Taerboeken, 1748. bl. 618; Jeltema's Gedichten,
bl. 28 (3e. dr.) Alg. Beschijv. v. Friesl. D. II. hi. 526; Ni en w enhuis; Verwoert; Kobus en de Riveeourt; Muller, Cat. v.
port,
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SJOLLEMA (DIRK Pans) werd den 6 Julij 1760 te
Terbantscherschans bij bet Heerenveen , geboren , schilderde
landschappen en zeestukken en bled tot op zijn 80ste jaar
de kunst beoefenen. Verscheidene fraaije stukken van hem
worden er nog in Friesland gevonden. Hij overfeed den 29
December 1840 op den Heerenwal , in de nabijheid zijner
geboorteplaate.
Zie Immerzeel; Kramm.
SJUXMA. ABBE VAN) grietman van Ferwerderadeel (1520,)
ontving als zoodanig, d. 10 Map. 1522 bevel van den Gelderschen
bevelhebber te Dokkum , Jan Goltstein, om in alle kerken
zijner grieenij te doen afkondigen, dat niemand, onder verbeurte van
lijf en goed, aan de ballingen of Bourgondisch-gezinden pacht
of rente mogt betalen , zoo lang hij daarop geen nader orde
zoude steno. Van 1539 was hij Volmagt ten landsdage.
Slechts tot 1528 of 1529 bekleedde hij zijn ambt als grietman , wanneer hij denkelijk zijn ontslag heeft genomen. Ten
bewijze dat hij meer hield van de handen uit de mouw te
steken dan werkeloos te blijven zitten , haalt men een spreekwoord van hem aan , dat hij gebruikte , bij gelegenheid dat er, ,
terwijl hij nog grietman was , een roofvogel verscheidene weken achtereen op het kruis van een kerktoren kwam vliegen ,
en daardoor de bijgeloovige menigte zeer in vrees bragt , die
nit zijn komst groote onheilen voorspelden en door de priesters
werden aangezet , om door bidden de gevreesde ongelukken
at te wenden doch de grietman riep alle dorpbewoners op
het kerkhof bij elkander , en liet hen op eens een hard geschreeuw aanheffen , waardoor de vogel verschrikte, wegvloog,
en niet weder verscheen. Sjuxm a raerkte hierop aan :
.Better ien wohey !
//Az 't fijf kruesjen alle dey
willende daardoor te kennen geven , dat groot geweld te maken dikwips meer helpt, dan alle dagen met gevouwen handen werkeloos te zitten. Hij overleed in 1545, bij Wisk,
dochter van Duco van Hemmema en Bank Popkema
oeen kinderen nalatende.
Zie U. v. Burn, Tab. Gen. ; Winsemins, Chron. p. 400;
Friesch .Tierboekje for 1830; v. S m in ia, N. N caaml. van Grietm.

bl. 42, 43.
SLABBAERT (K.) kunstschilder , bloeide in het midden
der 17. eeuw. Men heeft o. a. van hem de portretten van

Pau1u8 van de Perre en Jacobus Miggrode.
Zie Kramm.
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SLABBER (MARTINus) , vlijtig beoefenaar der natuurkunde ,
en de daarmede verbondene vakken , was sehrijver van Natuurkundige verlustingen, in 18 stakjes in 4° uitgegeven en
Amst. 1816.
eener Verhandeling over het opzetten van vogels.
gr. 8 0 . Hij was lid van verschillende genootschappen , o. a.
van de HA. Maatschappij te Haarlem. Hij overleed te
'S Gravenpolder , In den ouderdom van 94 jaren , den 14 Mei
1835.
Hij schreef nog :
Waarneming van den oorspronk der paarel-worm
enz. Met
1 afb. in Verh. d. Holl. Maats. der wetens. le Haarlem 1768.
Waarneming der gevieugekle zes-en-dertig-tengelige vogelluis.
Met 8 alb. Aid. hi. 413.
Bericht van een worm-loozing uit het rechter neusgat.
Aid.
hi. 466,
Traarneming van een 0o8€-Indische zeeworm in Verh. v. h.
Zeeuw. Genoots. D. I. bl. 387. Met afb.
Lie Konst en Letterb. 1835. D. I. bl. 306; 11 ol t r op, Bib!. med. et
cher.; Verwoert; Arrenberg, Naamr. bl. 476. Boekz. 1776a b1.24.
-

SLADUS (MATTHAEus) te Devonshire in Engeland geboren ,
ten minste hier gaf hij onderwijs. In 1614 was hij als rector
van het Gymnasium , aan de oude zijde van Amsterdam , toen
in de Koestraat.
Hij schreef :
cun C. Vorstio .... de blaphemiis haeresibus et
M. Sladi
atheismis a rege Jacob° , in eiusdem Vorstii De Deo tractatu ,
et Exegesi apoloyetica nigro theta notatis scholasticae de8criptioni8 pars prima. Ad ordin. gener., in qua fides orthodoxa ,
opponitur heterodoxia Vorstii ostenditurque ream gravissimas ob camas Vorstii doctrinarn condemnasse
Amst. 1615.
est Parei ad Vorstium.
Desceptatio cum C. V orstio pars altera , demmutabilitate
et simplicitute Dei, qua docetur Jacob= meirto notemse blasphemiantemann Vona dogmat. Ad Boll. et West-Er. Ordin. Praefixa
est prioris disceptationis appendix. Appositus V orstii et Socini
concentu 8, cum rerun verborumque atque testiwn syllabo.
Amst.
1611.
Zie Verheyk, Oratio secul. Amst. 1778. p. 53, 115; Wood,
4th. Oxoniensis ; Jocher, Nay. D. VIII. bl. 201, 377.

SLADUS (CoRNELis) , volgens J ö cher zijn zoon , d. 14
October 1599 , te Amsterdam geboren , volgde hem ale rector
op.
Zie Jöche, Verheyk, t. a. p.; Aav. D. VIII. bl. 377; Muller, Cat. v. portr.

SLADUS (MATTHAEus) , zoon van Cornelis in 1628 in
Engeland geboren en in 1689 te Amsterdain gestorven. Hij
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was er geneesheer en gasthuis-doctor en een uitstekend beoefenaar der Griekache taal. Zijne Emendatione8 1118c. in
Gakni 01088a8 .Hippocratica8 , die in Jani Cornarii Operum
Hippocrati8 edit. Gr. Ba8ielien8i p. 542 562 voorkomen,
zijn uit de bibliotheek van Burman overgegaan in bait
van den geleerden Jo. F r i d. Clossiu s. Hij gat onder
den naam van Theodorus Aides: Dislertatio Epi8tolica
-

contra Harveium interpolata et tribu8 ob8ervationibu8 auctior.
Amst. 12°.
Men zegt dat hij ook noten op H esy ch ius heeft geschreven.
Zie Saxe, Onom. T. V. p. 138; Verheyk, Orat. Saec. p. 55,
56; Cat. Msc. Burmanni. p. 6; A. Haller, Bibl. Anatom. T. I.
D. VI. p. 549; Jocher, Nay. D. VIII. bl. 377.

SLANGENBURGH (CAREL JACOB BAAR VAN), den 2
October 1783 te Leeuwarden geboren , werd in de teeken- en
schilderkunst opgeleid door H. -W. Be ekk erk , J. H. N i.
cola y en W. B. van der Kooi. Hij vergezelde den
laatstgemelden op een reis naar Dusseldorp , waar hij op de
keurvorstelijke galerij de groote modellen bestudeerde. Na
zijne terugkomst werd hij teekenmeester en vervolgens lector
in de teekenkunst aan de hoogeschool te Harderwijk. Na de
ophefling dier akademie in 1812, woonde hij te Leeuwarden,
Haarlem en Utrecht , gaf aldaar les in de teekenkunst en
schilderde portretten , binnenhuizen en kerken , die op de tentoonstellingen van dien tijd voorkomen. Later vestigde hij
zich te Delft. Koning Willem II kocht in 1842 zijne
voorstelling van het Koor der Nieuwe Kerk te Delft , met de
Zijne dochter Maria Elisabeth
tombe van Willem 1 aan.
J U li a n a huwde den beer Fon ger d e Haa n , luitenant bij
de artillerie , een gelukkig beoefenaar der teekenkunst , insgelijks van Leeuwarden afkomstig. S 1 a ng e n burgh overleed
omstreeks 1850.
Zie Immerzeel; Kramm; Bouman, Gesch. d. Geld. Hoog es.
D. II. bl. 563.

SLAPBAARDT. Zie SLABBAART.
SLATIUS (HENRicus) , to Oosterland , omstreeks 1580 op het
eiland Schouwen geboren , was een der onrustigste mannen in
dat onrustige tijdperk. Voor de predikdienst opgeleid , werd
hij eerst in 2606 predikant te Hervelt en in 1613 opvolger van Epis copi us te Bleiswyk. Het kon niet anders
of een man van zijn karakter moest een warm deel nemen in
de kerkelijke twisten , die teen met toenemende late gevoerd
werden. Daar de openbare kerken, zoo te Rotterdam als in
die gemeenten waarvan deze stad de collatie , had of met haar
in betrekking stonden in het bezit van Remonstrantsche leeraars
waren , vergaderden de Contra-R.emonstranten in schuren.
Tegen die Schuurpredikanten (zoo ale men ze noemde) trad hij
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in 1617 op met een scherp en partijdig geschrift , getiteld :

Bewy8 dat de Schuurpredikanten zijn vrienden en toestander8
van de8e leere , dat God onmondighe jonge kinderen, die in hare
onbeiaertheyt 8terven, 8e1f8 der gelovighen , van eeuwigheyt
h,eeft verworpen ende in t:iden verdoemt ,
enz. (Rott. 4.)
Hiermede niet tevreden hegaf hij zich den 30 Sept. 1617
naar de schuur te Bleiswyk , waar destijds de later als hoogleeraar bekend geworden Johannes Cil oppen burg voor
zijne geloofsgenooten het avondmaal zoo bedienen en daagde
dezen op eene hoogst onbescheidene en zeer onbetamelijke
wijze tot een twistgesprek uit. Eerst werd dit geweigerd ,
doch C lopp en burg kon den drang van Slati us niet geheel weerstaan. De twistrede werd echter op dien dag niet
geeindigd , n3aar toch later Diet voorgezet. Zijn handelwijze
baarde veel opzien en Grotius, toen pensionaris van Rotterdam , raadde de Rotterdamsche regeering tot het ontslaan
van dezen leeraar aan. Die tusschenkomst van het wereldlijk
gezag was echter niet noodig. De zaken der Remonstranten
waren verloopen , en in 1618 vond de Delftsche synode genoegzamen grond om Slat ius van zijne bediening te ontheffen. Ook bij die gelegenheid gal hij blijken van zijn onrustigen aard. Intusschen had de nationale kerkvergadering te
Dordrecht plaats, en werd Slatius, toen hij de akte van stilstand
weigerde te teekenen nit het land gebannen. Ofschoon hij
in het lot zijner Remonstrantsche broeders deelde , genoot hij
echter geensins bun vertrouwen en. de vergadering , den 17
Augustus 1619 te Waalwyk gehouden , stond hem wel het genot der geldelijke middelen toe , voor zoover de middelen
zulks gedoogden , doch verklaarde tevens zijn dienst niet zooder ergernis te kunnen gebruiken, daar hij , bij wie hem kende ,
voor zeer onhandelbaar werd gehouden , welk besluit het volgend
jaar niet alleen bekrachtigd R erd , maar nog scherper jegens hem
luidt, daar het tevens van zijn onbillijke zeden spreekt. Men droeg
hem echter , om den gevaarlijken man niet voor het hoofd te
stooten , het nazien op van die geschriften , welke de Remonstranten ter verdediging hunner zaak het licht lieten zien.
Doch ook hierbij raadpleegde Slatius meer zijne hartstogten
dan de goede trouw en het belang der zaak. Zoo veroorloofde
hij zich niet slechts in het werkje van Ar n old us Neom ag us , an bet verschijnen der Canonee Dordracenae et Ilemelsch

Synodu8 in 't rechtmaatig oerdeel gehouden te Sion, teghen
aerd8che Synodu8•nationael gehouden tot .Dordrecht) niet slechts
veel te veranderen , maar dit was zoo scherp , zoo overeenkomstig de heftigheid van zijn karakter en zoo weinig overeenstemmend met dat van den eigentlijken schrijver, , dat hij
met dezen in hoogen twist kvvam en aich het misnoegen van
het meerendeel der Remonstranten op den hals haalde. Het
verdroot hem dat men hem niet toestond de verstrooide ker.
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ken te dienen en hij besloot een beslissenden stap te ken om
riin lot, Oat inderclaad ten gevolge van geldelijke ongelegendheden drukkend was, te verbeteren. Den 9 Julij 1621 leverde
bii de directeuren der societijt een verzoekschrift in waarin
hij , zijn onslag van alle verbindtenissen met de broedersehap verlangde, of eene spoedige aanwijzing , waar hii haar
bij de gemeenten kon dienen.
Bevreesd dat hij de acte van stilstand mogt teekenen , en,
in het vaderland teruggekeerd , groote onrust bij de Remonstranten verwekken, gat men hem een ontwijkend antwoord ,
maar tevens gelijk reeds vroeger, eenigen geldelijken onderstand. Zulks bevredigde bern gansch niet. Tot zijn spijt had
men hem het nazien der drukproeven ontnomen , ook leed hij
geen onbelangrijk verlies door het in beslag nemen van hem
toekomende boekwerken te Leiden. Vergeefs waren zijne
klagten, zelfs bij Thterbogaert en Episcopius. Met
schulden beladen , en door zijne schuldeischers vervolgd , verJiet hij den 9 Junij 1622 Antwerpen en vertrok hij naar
Delft, waar ij bij een Remonstrant inwoonde en door het
verkoopen van fijne wateren in zijn behoefte trachtte te voorzien. Nogmaals vervoegde hi; zich bij directeuren der societijt
om ondersteuning en vergoeding voor een door hem geschreven en in beslag genomen werkje Frijrnoedig onderzoek der
plakaten. Zijn eischen , even onbescheiden als overdreven ,
werden afgeslagen. Nu viel hij hoe langer hoe dieper. Zijn
wrevel moest uitbarsten. In prins Maurits zag hij de oorzaak van al zijne zwarigheden. Hij tastte hem in een ten
jare 1622 te Gouda gedrukt boekske, Klaar liehtende fakkel
aan , en hoop op voordeel en zucht naar wraak deed hem een
werkzaam deel nemen in een moordaanslag tegen den prins
gesmeed. Bij het ontdekken en mislukken van den
aanslag , poogde hij zich met de vlucht te redden , maar te
:Rolde in Drenthe werd hij meest door zijn eigen gedrag, gevane. P.o.en en naar 's Hage gevoerd. Nog in den ker.
ker toonde hij zijne laagheid van geest , door bet schrijven
van zijn Klaer Fertoogh , ora de gunst van de prins en zijne
regters te winnen. Dit geschrift was in bitteren toorn tegen
de Remonstranten geschreven.
Men verzekert echter dat S1 a ti us het in een aan zijn
huisvrouw ter hand gesteld sehrijven introk , een verklaring
bewaard gebleven in Naenzecherns der Remonstranten teyen
Klaer V ertoogh , door N. Graevinckhoven. Hij
stied den 5 Mei. 1623 , op het schavot.
Hij gaf in het licht :

Joannie Calvini Tyrannien , echeldinghen ende leuyhenen: Dat
korte mule klare onderrichtinyhe van de eenvoudiyhe herten.
Door een ltiefhebber der Ned. Vryheyt , ende nu doen drueken
door N. J. A. 11'. B. S. (Matth. Adriaensz. Bolgius),
2:8
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Jac. Bontebal en Hen r. S1atius), ale Pienarets 441
Godl, Woordts, 1616. 4°. Slatius was er waarschijulijk de
opsteller van.
Korte ende klare onderrichtingh,e enz. 1616.
Andere uitgave van het vorige met een portret van C
ij n , waarop dew zeker niet geflatteerd is.
Calvinus, wreedt , bitter , valsch, d. i. corte verbeldinghe
van den aert J. Calvini. Bent gheteeckent door een liefh. in
Schielandt, naermaels door dry woorden dienaers in Hollant in
drucke ghestelt, nu door lie/k. der Cathotycke waerhe,ydt Intakegheven enz. 1619. (Herdruk van het vorige, door een katholiek uitgegeven,)
Stapel der scheldt•woorden van A. J. &tout , by-pred. tat
Amstelr., gitetast op de rugge van N. Grevunchove ... in zijn
laest uytgheg. lat. beck met desen Nic. Graevinchovius
heautontimorumonos (1617).
In piano, vermoedelijk bestemd om aan to plakken.
Postbode aen de Schuer-predikers binnen Bleys-wijc over 8eker
libel, door Sam. Beyer ghestelt , ende geintit. Antwoort op
8.
ker lasterschrift, en.. 1617.
Bewiis dat de Schuerpred. zyn toestanders van dese leere:
dat Godt on-mondighe . . . kinderkens , zelfs der yheloovighen &eft
verworpen. Achtereenvolghende den neghenden art., wekken hij
wider andere II art. op den 14 ende 15 Mey in 't openbaer
aengheslaghen, den Schuer-pred. heeft aenghezeyt ens. 1617.
Den gheprestineerden diet, ofte een t' samensprekinghe tut,schen een predic. der Calvinus-gez. ende een dief, die gesententieert was om te sterven ; waerin wert voor ooghen gestelt , hoe
de leere der Contra-Rem. den mensche oorsaecke gheeft ong godlooselyck te leven, oock hoe deceive ten hooghsten hinderlycken
is, ont den sondaer tot berouw te brenghen ens. 1619.
Dit werk is verscheidene malen herdrukt, doch ten onregte
door Catten burg aan C or vi nus toegeschreven. Achter de
uitg. Ghedr. nae de copye tot Frederickstadt (1622) en (1660)
vindt men de Bekeringe van den geprede8t. Dief van J. A..
Corvinus.
Monsterkens van de Nieuwe llollandsche Ingnieitie yhelijek
die nu zedert omtrent een jaer is ghepractimert.
(Toegeseh. aan
11 en r. Slati us) 't Hantw. 1620. 4°.
Morgen-wecker aen de Oude en Ghetrouwe Batavieren, met
een Remedie teglien haer slaep-sieckte. (Toegeschr. aan H. S.)
Ant, 1620. 4°.
Amsterdamsche Nouvelles, dat is , Nieuwe Tydinghen van
'I ghene clatter onlanal is ghepasseert in Boleemen, Hangarien
ende &Ilan& etc. Iftghegh,even ende in 't licht ghebracht tot
&met der Calvinisten. 1620. 4°.

Vrifinoedigh ondereoek van ver8cheiden Placcaaten in de Gheunieerde _Provincien, binnen twee iaeren kertvaart8 gepublieeed
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tegken de Chri8tenen, die men liemonstrantennoemt. Door Jo h.
Uy tenbogaert). Tot Vrijburch by Adelaert Waermont.
(Antw.) 1620. 4°.
Volgens sommigen is dit werk door H e n r. Slatius begonn en.
Christelijken SFiegel, waerin men naeckteliicken lean zien, wie
t' zedert eenige jaren herwaert8 de hoogheydt , rechten, privilegien en vrijheden hebben gevioleert. z. pl. (waarschijnllik A ntw.
1619. 4°.

Tafereel Begrijpende eer8telyck het groet ende merckelyck
ver8chil clatter i8 tu88chen de Leere der H. Schriiftuere, ende
de Geref. kercken aen de eene ende den Contra-.Remonstranten
aen de andere zijde, z. pl. (Utr.) 1616. 4°.
Door sommige aan H. Slatius en A drianus Roman us
toegeschreven.
't llemeliik Synodu8 ende oerdeel tot Zion en.. 1620.
Neom ag U S wilde het niet meer als zijn werk erkennen.

Wel.bidden8 onderwii8, met een nevengaende verklaringe over
het gebedt onse8 Heeren J. Chrs. beghinnende: On8e Vader
die daer zzjt in de, ect. Ghedr. in 't jaar 0. H.
1621. 8°.
Klaerlichtende Fakkel. Gouda , 1622.
Copie van 't klaer vertoogh, ghe8chr. ende ondert. by IL Slatins in 8ijn gevangeni88e in Graven—II. Mit8g. van twee
brieven van Jan Blansaert, waervan d'origineele gheschriften
berusten onder den raedt prof, v. Boll. enz. 1623.
Zie Adr. V. d. Borre, Copie van een missive van een Remonstr.
predic. (v. d. Borre) aan zijn vriendt (Grevinckhoven,) nopens
de schrifien H. Slatii , als oocic zijne wederroepinge.
Harderw.,
1623 4. ; Baudartius, Gedenckw. geschiedenissen , B. XV. bl. 84;
Brandt, Hist. der Ref. D. II, III, IV. (Register;) J. L ey d ekke r , Eere van 't Nat. Syn. v. Dord. D. II. bl. 202-221; De la
Rue, Gel. Zed. bl. 228, 229; Wagenaar, Fad. Hist. D. X. bl.
451 454, 456, 457, 470, 471, 476; Ypey en Dermout,
Gesch. d. Ned. Het, Kerk. D. II. bl. 171 aanh. bl. 194; Ty dem an,

Rein. Broeders. bl. 169; Glasius, Godgel. Nederl. ; Soermans,
Rerk. Reg ; Kist en Royaards, Nederl. ,irchief, , D. IV. bl.
12, 68; Archie,' , D. VII. bl. 67; Regenboog; Kok; Hoog-

straten; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Nay. D. IV. bl. 267, 386; F. Muller, Bibl. v. Nederl.
Pamilet. D. bl. Verz. van Port. ; v. Doorninck, An en Pseud. N°. 1260,
1478, 2307, 2398, 3039, 3054, 3183, 2229, 3241, 4174,4302,
4309; Rogge, Bibl. v. Rem. G eschri ft. bl. 137.
SLEEPER (Sim. JANSSE)
was ea der drie en tacbtig
voortvluchtige personen uit den Brie! en Heenvliet, die den
20 October 1568 , door Alva en zijn Raad gebannen en
wier goederen verbeurd werden. Men oordeelde hem deze
straffe waardig , omdat hij van 't getal der verbonden edelen
geweest was , bun oproerig verbond geteekend had , en zijne
kinderen naar de nieuwe mauler had doen doopen , en aan de
,
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beeldenbreeking schuldig geweest was. Hij woonde in zijn
eigen huis in den Brie! , doch zijne voornaamste bezittingen
waren voor 't overige , twee paarden , twee koeijen en eenige
vaarzen. Alva won derbalve niets bij die verbeurtverklaring
van zijne goederen , te minder , omdat zelfs niemand op zijn
huisraad had willen bieden. Mogelijk had hij den bijnaam
van Sleper wegens zijn dagelijksch beroep ontvangen. Naar.
(lien rijkdom , hooge geboorte en aanzienlijke eerambten hem
den weg niet baanden om in 't bondgenootschap aangenomen
te worden , mag men vermoeden dat hij , of wegens zijne
ware verdiensten of em andere redenen , eene plaats onder de
verbonden edelen verworven heeft.
Zie Sententie van Alva , bl. 156, 162; Te Water, Verb. der
Edelen, D. III. bl. 292, 293, 294; Kobus en de Rivecourt.

SLEIDANUS ANTomus) noemde zich predikant op den
titel van zijn werkje
d'Overtuyghde Dina, of nodige waerschouwing tegen
besien van de hedens-daegsche schouwspelen, soo in' t ghemeen, als
wel bysonderliik in dem 61oedighe oorloghs-tyden. By maniere
van 't samenspraeck tusschen Apollos , een pred. en Dina,
eon jonghe jurvrouiv. AmvE. kl. 8°. z. j.
Lie Rogge, P.O. bl. 190; Cat. d. Maats. v. .Ned. Letterk.
bl. 1; Schotel, Tilb. Avondst.

D. I.

SLEY (THEopoRus , of VAN). Op den Catal. van Termsten , bl. 455, wordt van dezen kunstschilder vermeld:
Een .Herberg , waarvoor eon beer te paard en andere beeldjes , zeer natuurlijk , in de manier van Ostade, f 64.
Zie Kramm.
SLICHER (ANNA CATHA.RINA) eene Haagsche jonkvrouw
uit het laatst der 186 eeuw , die als dicbteres bekend is , door
eon paar eenvoudige , maar deugd on god vrucht ademende
leerdichten , getiteld : De Weegschaal van het waare en schijnvermaak. 's Hage 1786 , reeds vroeger voor vrienden in 't
licht verschenen on .De vriendschap. 's Hage 1787.
,

Zie Witsen Geysbeek, B. 4. C. Woordenb., D. V. bl. 291;
Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Collot d'Escury,
Holl. roem, A. IV (2) 135.

SLICHER (D. .T.) gal in het licht :
..flanzoijzing over de onmogeliikheid der 0. en W. vinding.
Amst. 1703. 8°.
SLICHER ANTONISZOON (J.) vertaalde in het Nederduitsch

ziantekeningen van verrigtingen van den Heere Menager aen
het Hof van Engeland 1706-1712. Welligt is hij ook de
schrijver van : ..efanspraak aan de ildvocaten. 40•
Zie v. Doorninck, "'non. en Pseud. N. 5696; Abcoude,
Naaml. bl. 354.
46
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SLICHTENHORST (ARE. VAN) , te Arnhem geboren ,
studeerde te Leiden in de regten , bezocht , blijkens een ms.
gedieht van Adrianus Hoff erus, na het houden eener
()ratio de commodis ac successu navigationis Batavorum ,
Frankrijk , en vestigde zich in zijne geboortestad , waar hij in
1654, in fol. in het licht gaf :
Gelderse geschiedeniesen, van 't begin af vervolgd tot aan
de aftwering des konings van Spanje, waarvan 't eerste deel
verhandelt de landbeschrijving , getrokken meerendeels uit de
Latijnsche werken van den heer Jo/i. Isaac Pontanus , dock
doorgaans veranclerd, vermeerderd en met meer dan
300 nieuwe
hooldstukken en andere noodige bijvaegsels vergroot.
Het eerste boek Tooneel des Lants van Gelder is ook afzonderlijk uit zijn Geld. Gesch. afgedrukt in 4°. of 8°.
Ook vindt men van hem in Geld. V °awl. 1g34, hi. 23,
De Meurssen toren wider Didam, genaamd: de Berg.vrede.
Hij beoefende ook de Ned. dichtkunst.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 524; Pars, Naemrol, bl.
105 ; Vonck, Beschrijv. van Doesb., bl. LXXX, LXXXI; C a nnegieter da Henr. liar ii Libr. Tristium, p. XVII en Index.;
Saxe, Onom. T. V. p. 19; V. d. Aa, N. A. B. C. Woordenb ;
Bodel Nyenhuis, Typ. bl. 78; de Wind, Bibl. , bl. 239;
Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecour.
SLICHTING (DANIEL) , rued. dr. in de 18 eeuw te Amster-

8.
dam , schreef : Ongemakken der teel-deelen.
Joh. Verbrugge , Het nieuwe hervormde Examen van Landen Zee-chirurgie. 13° dr. vow. en verb. door D. S. Amst.
1768. 8°.
Zie Abcoude, 4e Aanh. bl. 92. Boekz. 1769a hi. 673.

SLINGELAND (CoRNELis VAN) leefde in de tweede helft
der 17° eeuw en beoefende de Ned. poezij , blijkens zijn gedicht op de afscheidsrede van J a n .1 oubart l' Orme te
Giessen.Oudkerk.
Zie Boekz. Nov. 1762. hi. 651.

SLINGELANDT (Mr. GOVERT VAN) , in 1620 te Dordrecht
geboren , werd er in 1653 pensionaris , in 1664 secretaris
van den raad van state , en de vertrouwde vriend van Johan
de Witt, die voor zijne bekwaamheden zoo veel achting had,
dat hij hem in 1660 tot griffier H. H. M. bestemd had , zoo
Ruysch niet van zijn ziekte hersteld was. Men hield hem
algemeen voor een der geleerdste regenten en ministers zijner
eeuw , doch hij was opvliegend en vinnig gebeten op Karel II,
koning van Engeland. Nilij had (schreef van Hare n) de
zorg voor de medailles , welke bij voorname gelegenheden in
de republiek werden geslagen , en die gelegenheden waren ten
tijde van zoo vele groote mannen , zoo ter zee als in het
kabinet menigvuldig. Waarschijnlijk was alzoo de gelijkenis
van het aangezigt der tweedragt , met dat van Karel II op
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den &roam'. penning Procui hue maks, bogs, egm* 6riz.
Wet wilder medewerking vr Sii age' and betverkt.
Het
heerlijk opschritt op eenen later : ..elggertig kgibug,
tig Saeris , Adjutig , Defemis , Coneiliatig Regibug,
tie Haribug, Pace egregia Virtute Armorum poles, Stahaitts
Orli* Europaei Quiete, die na de Triple tolliantle werd ge.
slagen , is dus ook van Si n g e1a n d. De fraaije IYeeidenaar
en spreuk op de guldens was ook vary zijne
Meermalen werd hi door de hooge overhieid tot belangrijke
zaken gelouikt , b. v. tot bemithieling der how . 'commie geschillen te Enkhuizen. In 1655 trok hij in gezantsehap , MOD
Zweden eli later nog e.s naar hetzelfde lijk en , naar dat van
Denemarken. Toen had hij het geluk, den vrede van bet
Nonnien te stuiten, en hierop mede te werken tot den, blisterrija
ken, rol , die de staat ten dien tijde op: het tooneel vans Earopa
speekte. S 1 iii elan 1t beoefende ook de Nederenitsehle,
en schreef onder de spreuk : .Prudenter of per wnixageg in d.
Dordsche Kraam en andere liedeboekjes van , Zijn, tijd. Hoe
hoog men zijn poezij op prijs stet& , bliAt ait de' votgenderegeh
van C. v an Overst ege op zijne nog niet nitgegeven podzif:
Roemt d' Arngtel op haar Hoofd, p Ansel°, op Vondel,

En haar paten :Rei, deez logeliken bondel
,Vol gtollelikke Rijra, vereert ook mede, dat
llGij werd geroemt, tot roem van u beroemde Stad.
.0pdat naar Ouden aart , mijn Penn' dan in 't kort zegt,
u't Geen a in 't Zany toe-komt, gij hebt in 't oude Dord-regt,
aDen Naam, en Fawn te ziin, al 't geen' , de braafste ton, ,
aVan een doorlugte Ziel, met goude vergen song.
Afzonderlijk verscheen van hem : Grafechrift tag den Ile.
Mr. Joan de Witte Rechtggel. te Ameterda ;
overlean deft
XX van Hooimaent 1653, in plane.
Slingel a ndt stied te 's Hage den 3 Julij 1690. en aterain de
Slingelandts-kapel in de Groote kerk te Dordrecht begraves. Hij
huwde, 1. Christine van Be veren, 2. Arnoldinra van
Beaumont, bij wie hij , den beroemden Si. m am: yam
Slingetandt en eerie dochter met Françoi.s. Fage ,l
hawd, vervvekte.
Zie W'agenaar, Vad. Hist. D. xn. b. 393, Wiellu efOrt,
L'A.. p. 488, 489,• A itzerna, Sak. vain Stoat en Oori. D. Ilr;
N. 380; Scheltema, Staatk. Nederl.; van Harem, de, Geuzett ,
bl. 311; van Loon, Ned. list. Pen. D. II. hi. 555,, D. III. bL
24; Sc h (Ate raa , Gesch. en Letterk. Menge.. D. III. St. 3. bl. 11'6';
van der Aa„ N. B. A. 0. W.; Overstege, _Nal); br. 16$:
8-6'; Xiettvoen.
Siegenbeek, Lofrede op S. van Slingelandt;
huis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; rifttiller, Cat.
van port. t. Doorninck, ,121011. en Pseudo*, N.. 190 • 259.; Coblot crEsitury, Boll. roen, IX I. U.. 81, A. I, 191; B a.len,
Bes. Dora, bh 935., 968.
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SLINGELANDT of SLINGELANTIUS (JoHANNEs FRANCINI. vAN), secretaris over de latijnsche briefwisseling bij
den Cardinaal Bagni, kanunnik van Douay , secretaris van
den hoogen raad te Mechelen , was een niet onbevallig Lat.
dichter , gelijk blijkt uit zijn Carmen in .Epi8tola8 de vitae
termino ad clar. virum Joh. Beverovicium, Senatorem et
Archiatrum Dordrac. Gab. Naudaeus schreef : (de Vitae

termino P. III. p 1) , aan Beverwyck:
ffslingelandus totus ad humanitatis rationem compositus
paeneque TEirpoirOVO; et musices studiosorum hominum interse
conciliator."
Hij was in briefwisseling met de beroemdste letterkundigen
van zijn tijd, o. a. met Vincentius Fahrici us en Gabriel Naudae us, die hem zijne dissert. de J. Bapt. Doni
de utraque poenula , Par. 1644, opdroeg. Alla ti u s wijdde
hem zijne di88ert. de erroribu8 magn. viror. in dicendo
Romae , 1635.
Zie Beverovicius, Epist. Quaest. de Vitae tertnino , p. 1, V.
F a hr ici i Oration. Dissert. Epist. et Po.. , (Francof. en Lips. 1685);
G. Naudaei, Epp. 69, 516. p. 374; Naudaeana, (Amst. 1703)p. 19,
169; G. D. J. Schote1, Comment. de merit. gentis Blyenb. p. 101.
Bev er wy c k , Uitnem. d. Vrouwel. geslachts. D. III. bl. 121.

SLINGELANDT (mr. SIMON VAN) , zoon van Go ver t,
werd den 14 Janua rij 1664 te Dordrecht geboren en bezocht
aldaar de Latijnsche school , waarvan zijn vader curator was,
onder de rectoren Petrus Surendonck en Hermannus
Neuspitser, en den conrector Abraham Valentyn.
Den 21 Apr. 1681 (hij was toen 17 jaren oud) werd hij te Leiden
als student ingeschreven en had Jacobus Gronovius in
de oude letterkunde , Burch erus de Volder in de wiskundige wetenschappen, Antonius Matthaeus, Johannes Voet en Philippus Reinhard us Vitriarius in
de regten , tot leermeesters. Niet te Leiden , maar aan een
buitenlandsche hoonschool schijnt hij echter het meesterschap
verkregen te hebben. Op zes en tvvintig jarigen leeftijd
volgde hij zijn vader op als secretaris van den Raad van State,
een der eerste en onaf hankelijkste staats.collegien , dat wegens
den aard zijner werkzaamheden , den grootsten invloed op het
beheer der algemeene zaken had. Hij vervulde deze betrekking met roem , overtrof zelfs de groote verwachtingen ,
die zijne bekwaamheden hadden ingeboezemd, en bragt door
zijne kunde en zijn beleid, zijne waakzaamheid en onvermoeide
werkzaamheid niet weinig toe om de grenzen van het gemeenebest te versterken , zijn leger in een ontzag verwekkenden
staat te brengen en te onderhouden , en de oogmerken der
hooge krijgsbevelhebbers , ter beveiliging van den staat of
tot af breuk van den vijand te bevorderen. Nadat het krijgsvuur , dat schier geheel Europa , gedurende seven jaren in
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vuur en vlam had gezet , door den vrede van Ryswyk (1697)
was gebluscht , ontbrandde het in 1702 op nieuw en woedde
tot in 1713. In dit hagchelijk tijdsgewricht bewees Sl:i n gelandt den staat de gewigtigste diensten. Het viel moeijelijk in
eenen stadhouderloozen tijd zeven geheel onaf hankelijke , door
geen gemeenschappelijk staatshoofd meer vereenigde gewesten ,
te doen zamen stemmen tot bet voeren van een oorlog , die
de verbazendste inspanningen kostte , inspanningen, gelijk er
de staat nog nimmer gedaan had; het vie! moeijelijk , en
scheen bijkans onmogelijk , de zeeprovincien met aanhoudenden
ijver , gedurende twaalf achtereenvolgende jaren tot de instandbonding eener landmagt , die soms 130,000 man bedroeg ,
te bewegen. Hij moest door welsprekende en krachtige taal
niet enkel in 't algemeen de bondgenooten tot hartelijke vereeniging en zelfsopoffering tegen Lodew ij k XIV , dien
schijnheiligen en trouwloozen dwingeland , aansporen , maar ook
de mogelijkheid doen zien , om zulks tot een goeden uitslag
te doen ; het was voornamelijk zijne taak om de zwaarwigtige
eischen aan de bondgenooten te doen , en veel beleid was er
noodig , orn bij een spaarzame, voorzigtige natie , jaar op jaar, ,
met een goeden uitslag , zware , bijkans verslindende sommen
te eischen. Van zijne buitengewone schranderheid , kunde en
welsprekendbeid , getuigd zijne beroemde Petitien aan den
Raad van State, een heerlijk gedenkschrift van staatkundige
wijsheid. Natuurlijk stond Sli ngelandt ook in betrekking
tot den grooten Marlborough: hunne briefwisseling bestaat ,
of heeft ten minste bestaan , maar onbegrijpelijke zucht tot
geheimhouding heeft bet in het lichtgeven er van , in weerwil
der schitterendste aanbiedingen , en den daaruit te wachten
roem voor bet vaderland, doen van de hand wijzen. Maar het
was dezen grooten staatsman niet genoeg het land , zooveel
in hem was , een roemrijkeu en noodzakelijken oorlog te doen
volhouden hij wilde ook middelen beramen om de schadelijke gevolgen van dien oorlog , de geheele uitputting van
'S lands schatkist , en de daaruit gerezene verschillen tusschen
de gewesten te dempen. De staat beyond zich , namelijk , an
den Utrechtschen vrede in deerlijken toestand. De geldmiddelen waren zoo verachterd , dat de betaling der generaliteit
een jaar geschorscht , en de kantoren gesloten bleven. Ho!lands schuld alleen was door den oorlog met 128 miljoenen
vermeerderd. Sommige gewesten bewilligden laat in den zomer nog niet in den staat van oorlog , 't welk toch reeds in
de lento geschied moest zijn ; anderen dankten afzonderlijk troepen af , hetwelk zulk een geweldigen schok aan
het land had gegeven , doch thans bij de algemeene verslapping en onverschilligheid voor de belangen van den geheelen
staat , slechts een kwijnende, maar dan ook doodelijke

ziekte scheen ten gevolge te hebben. Eene algemeene ver-
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gadering , meer of min in den trant der groote vergatlering
van 1651 , doch eenvoudiger bijeengeroepen , keerde bijkana
onverrigter zake naar huis en had althans niets gedaan tot
peiling der diepe wonden van den staat en hare duurzame
herstelling. fle Itaad van State , waarvan Sling elandt de
ziel was , deed wel de ernstigste pogingen , om meerclere
heid te brengen in het bijna uiteen gescheurde staats ligcham ,
doch zonder goede gevolgen. Dit ontmoedigde Sling elan dt
nogthans niet, hij sloeg met zijn' vriend, den thesaurier H o p , de
handen in een , het gelukte hun , den staat voor een bankbreuk en
voor den gevaarlijken actiehandel van 1720 te beveiligen , en toch
land en zeemagt, hoezeer dan ook verminderd , nogthans in zulk
een toestand te houden , dat de achting buitenslands nog
bewaard en 's lands bondgenootschap nog gezocht bleef , terwijl tevens de belangen van den koophandel , die door den
langdurigen oorlog ook geleden had , en die der schatkist warden overeengebragt door het uitnemende plakaat van 1725,
dat voorbeeld van staatkundige wijsheid , van welks zamenstelling de eer grootendeels aan Slingelandt toekomt. Geen
wonder dan ook , dat hij in 1725 , na den dood van H o p,
tot thesaurier-generaal der Unie , en in 1727 , niettegenstaande
14 nog nooit de vergaclering van Holland had bijgewoond ,
tot raadpensionaris van dit gewest werd aangesteld. Het was
als zoodanig , dat hij met zijn vriend , den beroemden Engel
schen gezant C h este rf ield en den Oostenrijkschen graaf
S int zendorf in 't geheim het ontwerp tot bevrediging van
Europa maakte dat sedert openlijk te Weenen gesloten
nur die stad is Er,enoemd. Hoogstwaarschijnlijk was hij ook
een der voornaamste bewerkers van het verdrag van bemiddeling tot sluiting van den vrede tussehen de kroonen van
Oostenrijk en Frankrijk , na den oorlog des jaars 1733.
eelijk de Witt en Temple , had Slingelandt een getrouwen vriend en helper , ter bevordering van de rust in
Europa , in Chester fi e 1 d. Zijne pogingen tot vrede warden in Engeland niet door kabaal gedwarsboomd of verradelijk teleurgesteld , mar door den vredelievenden staatsdienem W alpole allezins bevorderd. Slingelandt was niet
minder bedreven in de binnen. dan in de buitenlandsche be.
langen van den staat. Wijsselijk schikte hij zich naar de tij.
den , en was ongemeen toegevend voor inzigten , die de zijnen
niet waren , waarvan wij o. a. een sterk sprekend voorbeeld
hebben in de onderhandeling met Engeland , ter gelegenheid
van het huwelijk van prins Willem IV met de dochter van
koning George , toen hij , die de nuttigheid en noodzakelijkheid der stadhouderlijke regering veer Nederland kende ,
voor de Staten van Holland het stuk moest stellen , waarin
zij den koning van Engeland deden weten , dat zij van de
vriendschap zijner majesteit vastelijk verwachteden , dat hij
-
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van dit huwelijk , dat zij voor de belangen hunner toenmalige
regeringsform nadeelig oordeelden , wet zou willen afzien.
Ook in de zaak van de vernietiging der regten van W ill e in
IV op Vere en Vlissingen , een openbare schending der regten
van eigendom , waarin Holland de Staten van Zeeland versterkte , zien wij S ii ngelandt meer als lijdeliik werktuig
dan als een staatsman , die , gelijk de Witt, de gemoederen wist te leideri. Doch hij handelde in beide gevallen, misschien uit eene in zich zelve hoogst loffelijke naauwgezetheid.
Men had hem doen zweeren van llnoch regtstreeks , noch ter
zijde tot eenige verandering van den stadhouderloozen regerincrsvorm mede te werken."
Wat de bespiegelende kundigheden van Slingelandt betreft , zoo kora hem de lof toe van het eerst de dwaling ontdekt te hebben , die bij de meesten , ook staatslieden , plaats
had in Holland , alsof in dit gewest de magt der graven door
de staten van de oudste tijden af , zou beperkt zijn geweest ,
en dat Willem I aan hem meer of min ondergeschikt zou
geweest zijn. Een opzettelijke verhandeling van den raadpensionaris heeft aan Kluit en anderen misschien den weg
gewezen om juistere denkbeelden van ons oude staatsregt voor
te dragen , terwijl ook Wagenaar zelf daardoor waarschijnlijk den regten weg; is ingeslagen. Men net zelfs uit de aanhaling van een plaats van de Groot, dat Slingelandt
niet geheel vreemd van het gevoelen was , als of eene meer
eenhoofdig,, e regering , na Willems dood, den lande tot voordeel zou hebben gestrekt.
Van zijne godsdienstigheid getuigt o. a. de bijzonderheid
door van Haren vermeld , dat in het .rieksch , waarin bij
ongemeen bedreven was , de brieven van Pa
' ulus zijne
koosde lectuur uitmaakten. Van zijne achting bij buitenlanders
van aanzien en kunst , getuigt niet enkel de vriendschap en
eerbied , die Chesterfield, een der grootste vernuften van
Engeland in de 18e eeuw hem toedroeg mar ook bet getuigenis bij 's mans dood van den negentig jarigen Portugeeschen
minister d'A ganha, het orakel van vreemde gezanten. /Met
gemeenebest heeft zijn hoofd verloren." Hij overleed den 1_
December 1736 en werd in de voorvadeilijke kapel te Dordrecht bijgezet. In 1784 en 1785 verschenen te Amsterdam
bij Petrus Schouten zijne Staatkundige Geschriften,
waarvan enkele reeds vroeger uitgegeven , andere , in afschriften
verspreid waren. Afzonderlijk verscheen , Verh. v. d. Instelling , Instructien en ampt v. d. Raad van Staate,
z. j. of pl.
In 1787 gaf Jan Abraham Bouvink, te 'silage nog:
Taderlandsche Remarques volgens en op de Staatkundige Geschriften van mr. Simon van Slingelandt over de oude regeering
van Holland onder de Graaven en de verandering die er
gevallen zijn zeedert de troublen.
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Een zijner afstammelingen heeft , in een der jongst verloopen
jaren de door G. en S. van Slingelan dt, nagelaten papieren aan Z. M. de koning vereerd. Zij berusten thans in het
koninklijk archief. Een der geleerdste boekhandelaren in Engeland bood 1000 guinjes voor de brieven tusschen Sling elandt en Marlborough gewisseld. Lord Delawar deed
dit aanbod aan den zoon ; bet werd afgewezen.
Hij huwde 1. Susanna de Wildt, bij wie hij een zoon
later ontvanger-generaal van Holland , verwekte. 2. J ohanna Coes v e ld. Zijn afbeelding vindt men bij Wag e naa r.
Zie Siegenbeek, Lofrede op den Raadp. S. v. Slingelandt in
Verhand. d. Mitats. v. Ned. Letter/c. ,
D. HI. bl. 1. volgg. ; Dez.
over S. van Slingelandt als Staatshervormer, in N. Werk. v. d. Maats.
V. Nederl. Letterb. , D. VI. hi. 103 ; J. R. Th or b ec k e, S. van
Slingelandt's Toeleg om den Staat te hervormen , in Hist. Schets. ,
hi. 66; Scheltema, Staatk. Nederl. ; v. Kampen, Karakterk. der
Vad. Gesch. , D. II. st. 2. bl. 471; van Har en, de Geuzen, (door
Bilderd ij k.) Nieuwe druk van 1826, bl. 315; list. Gen. Kron.
10 jg. hi. 436; v. Doorninck, An. en Pseud. n°. 505; Wagenaar , Vad. Hist. D. XVIII. bl. 453 , D. XIX. bl. 223; van
W y n , Nalez. op D. XVIII. hi. 46, 47. D. XIX. bl. 18, 21, 81,
83 , 84 , 85 ; Bilderd ij k , Gesch. des Vaderl. , D. XI. hi. 68 , 78,
232, 308; Cerisier, Tafereel der Vereen. Nederl. , D. X. bl 161,
342-347; Collot d'Escury, Holl. roem, D. IV (2) bl. 451,
452. D. II. bl. 122, 123, A. II, 440 93; Kok; Ni ewenhuis; Verwoert, Kobus en de Rivecourt; Muller,
Cat. v. port. ; H. v. d. Berg, Proeve eener bekn. beschrijving van
Naaldwyk , hi. 32 ; Letters. written bij Philip Dormet Stanhope , Earl
of Chesterfield to his son Philip Stanhope , vol. IV. p. 279--284;
the Monthly Review. April
1784; Lett. et Mem du Baron Pollnitz
T. III. p. 261 ; Biogr. Univ.; Biogr. Gener. med. ; Conyers.
Lexic ; Woordenb. der zamenlev.;
J. Kien van Citters, Specimen
Jur. publ. Belg. Diplom. inaug. ad loc. Ill. van Slingelandt Staatk.
geschrift., T. I. p. 20, de jure limit. Holl. in Magistr. ; H. W. van
Pleuren, Spec. .Tur. publ. .Diplom. inaug. ad insignem loc. Ill.
V. Slingelandt , Staatk. geschrift. , T. I. p. 12; De potest. legislat.
Comit. ohm Boll. qua summo imperanti , unice propria ;
S chot el,
Keiz. Stadh. Kon. bezoek , enz.; Cat. mss. v. Mr. Boog van ter .dar, ,
hi. 80, 103.
-

SLINGELANDT (NicoLAAs Baron vAN), deed zich kennen
door ware belangstelling in alle nuttige inrigtingen , ijverige
bescherming van kunsten en wetenscbappen , en vooral door
nederige maar ruime weldadigheid. Hij overleed te Amsterdam den 7 October 1844.
Zie Verwoert.

SLOB (D.) , schout van Aalsmeer en Kudelstaart , woonachtig te Thamen , bezong in 1763 den Haarlemmermeer,
van welk dichtstuk hij te Amsterdam in dat jaar het eerste
stukje in 4.. liet drukken onder den titel van : de Meer in dicht.
Ook gaf bij in 1764 in bet licht :

Redenen tegen het droogmaken en voor het bedwingen der
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Haarlemmermeer , bijzonderlijk aan den kant van Aalemeer,
4°.
kortelijk voorgeeteld.
Zie van der Aa, N. B. 4. C. Woordenb. Boekz.

,

17646 bl. 470.

SLOEP (FREDERIK), was beeldhouwer te Hoorn in den aanvaug
der vorige eeuw. Hij schreef een tractaatje over het droogmaken van het Haarlemmermeer , dat welligt gedrukt is. Het
voerde den titel van : Liefde Von/c. Uit zijn brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland van 1 Julij 1726,
blijkt dat Sloep ook de Nederd. dichtkunst beoefende.
Zie Nay. D. V. bl. 364, D. VI. IA. 288; Kr amm.

SLOET VAN GRIMBERGEN ( .) nam als kornet
deel aan den posten-oorlog in Vlaanderen. Hij werd in Julij
1793 , door twee kogels getroffen , en stelde door zijn vroegen dood de verwachtingen te leur,, welke zijne dapperheid en
rnilitaire talenten van hem hadden doen opvatten.
Zie Leven van Prins Frederik ,
te Land, D. III. bl. 61.

bl. 97; Bosseha, Neerl. heldend.

SLOET VAN TWEE NYENHUIZEN (A.) onderscheidde
zich als luitenant in Mei 1809, bij de bestorraing van het
fort Domitz aan de Elbe.
Zie L. Bonaparte, Documents Histor.,
s ch a, t.a.p. bl. 267.

T. III. p. 104; Bos-

SLOET TOT WARMELO (FLoms WILLEM Baron VAN) ,
lid der ridderschap van Overijssel , landcommandeur der ridderlij ke Duitsche orde , balye van Utrecht , lid van de eerste
limner der staten-generaal , overleed op den huize Warmelo bij
Diepenheim 30 Jan. 1838 , in den ouderdom van ruim 84
jaren.
Zie Verwoert.

SLOET TOT WESTERHOLT (WILLEm) werd op den 4
Nov. 1827 te Heerde in Gelderland geboren. Hij genoot
zijn eerste opleiding bij van Os, instituteur te Vollenhove en vervolgens bij 't Ho en te Hattum. Na het overlijden zijner ouders werd zijn verdere opleiding aan E rbi nk, instituteur te Vollenhove , opgedragen. Met een
goed geheugen en helder verstand begaafd , rnaakte hij zich
spoedig de beginselen van onderscheidene vakken van wetenschap eigen , als mede van de Friescbe Duitsche en Engelsche
talen. Zijne weetgierigheid prikkelde hem om zich te gelijk
op het Latijn toe te leggen , waarin hij zoo veel vorderingen
maakte , dat hij het gewone proza vrij wel verstaan kon. Ondertusschen waren het de stellige wetenschappen , die zijne
weetgierigheid meer en meer boeiden , als natuur- en wiskunde.
Ook was hij ver gevorderd in het bouwkundig teekenen.
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Op den jeugdigen leeftijd van 22 jareu werd hij als adjunct-ingenieur bij de waterbouwkundige werken van het Zwolache diep geplaatst , en droeg in die betrekking , welke hem
werkzaamheden zoo wel van technischen als administratieven
aard verschafte , de goedkeuring van den ingenieur-direeteur
V an D ig gelen en van den raad van administratie , weg. Na de
voltooijing van het Zwolsche diep , verviel daarbij zijn ambt.
Bij de invoering der rijks-telegraphie , was hij , op het vergelijkend examen voor de aanstaande telegrafisten , een der eersten , die aangenomen werden. Meermalen werden hem aanbiedingen gedaan om in de telegrafie van een ander land over
te gaan , 't geen hij echter van de hand wees. Op het laatst
van zijn leven werd hem opgedragen om te Delft de aankomende telegrafisten in het practische der telegrafie onderwijs
te geven. Onder de wetenschappelijke studien zijner laatste
jaren , bekleedde die der staathuishoudkunde eene eerste plaats.
Om zich zelven te oefenen , geen ledigen tijd te verliezen
en tevens zich de bulpmiddelen aan te schaffen , die hem verder in zijn wetenschappelijk streven van dienst kon zijn , vertaalde hij onderscheiden belangrijke werken , zooals de Beschrijving van Kordofan door Ign az Pallme, welke hij verrijkte
met een keurige kaart van zijn eigen hand , alsmede met aanteekeningen die van groote belezenheid getuigden , voorts
van het werk van M.. Culloch, Over de werkloonen en den
toestand der arbeidende klasse , met aanteekeningen
en" een aan
hangsel Over de voornaamste bestanddeelen van he werkelzjke
loon eens arbeiders en eenige opmerkingen over den min
gunstigen toestand van een groot aantal arbeiders, ook van de
lessen tot Inleiding der Staathuishoudkunde door Richard
AV h afele y. Terwijl hij te Amsterdam op bet telegrafisch
bureau was , werd hem door de maatschappii F elix
Me ritis het opmaken van bet wetenschappelijk verslag barer
handelingen opgedragen en kweet hij zich hiervan op een
voortreflelijke wljze. In bet 2de stuk be d. van het lijd
gaf bij een oor
schrift voor Staathuishouclk. en Statistiek
spronkelijk stukje Be electrische telegraaf, in betrekking tot
Ilij overleed den 15 Julij 1855 , als
de algemeene welvaart.
telegrafist der eerste klasse.
-

-

-

Zie bet genoemde Tijdschrift, D. XI. bi. 177. volgg.

SLOET (JAN) , soon van Johan en Mechtild van A ppelthern, vverd in 1552, in plaats van Herman v an
Westerholt, door de landvoogdes M aria afgezet , drost van
Vollenboven. Hij had veel deel aan bet bestuur van zaken in
Overrijssel , was een der invloedrijkste regenten der provincie
bij het vestigen van dezen staat en stond in naauwe betrekking tot de voornaamste geslacbten. Ten tijde van den intogt van graaf Willem v an den Berg, werd hij door
Boecop naar Kampen genodigd. Hij schijnt hier niet go-
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konlen te zijn , en meer dan .deze , gich tegen den koning
van Spanje verklaard te hebben. Hij huwde Everhard a
de Vo s van S te enwyk en overleed in 1597.
Zie Scheltema, Staatk. Ned. D. II. bl. 320; Kobus en de
Rivecourt; Verwoert; J. S. Magnin, Onderzoek naar den
adel van het geslacht des Heeren van .Steenwyk.

SLOET (JAN) , zoon van den vorige , was, even als zijn
vader , beschreven in de ridderschap en drost van Vollenhove ,
ook kastelein van het huis te Kuinre. Hem werden de voornaamste commissien en aanzienlijke anabten namens Overijssel
opgedragen. Ook was hij bij den handel van het verbond in
1608 en 1609.
Hij liet bij Florentia van Buck horst, erfdochter
van Salck, kinderen na , toen hij in 1610 overleed.
Zie v an Meteren, Ned. Gesch. B. XXIX. bl. 546; Wagenaar, V ad. list. D. IX. bl. 321; Scheltema, Staatk. Ned. bl.
351; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

SLOET TOT VOLLENHOVEN (VoLKERT) was een der
24 gedelegeerde regters over 's lands advokaat , Johan van
01 denbarne v eld, en afgevaardigde van wege de provincie Overijssel ter vergadering van de algerneene staten der
vereenigde Nederlanden.
Zie Wagenaar, Vad. Hist. D. X. bl.

341;

V erwoert.

SLOOFF (PIETER) , van Wormerveer, , bloeide in het mid.
den der 18 eeuw en berijmde een treurspel, getiteld Susanna,
Amst. 1739. 8 °.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. , D. V. bl. 293;
Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. I. b bl. 194; j. Nomsz, Mengelw. bl. 19; Verwoert.

SLOOT (AuGusTus VAN DER) te Barby , hoofdstad van
het graafschap Barby aan de Elve , in Opper-Saksen , waar
zijn vader hofprediker was, geboren , studeerde te Zerbst in
het Anhaltsche , en te Utrecht onder Lampe, werd den 1
Sept. 1720 proponent bij de classis van Walche re n. In
1'724 volgde hij zijn broeder H enri cus Albertus van
der Sloot, adjunct te Sint Kruys, in 't land van Kadzant,
naar Boxum beroepen , in de eerstgenoemde plaats op. Van
St. Kruys werd hij den 19 Aug. 1739 te Domburg , in 1752
te Vlissingen , in 1754 te Middelburg beroepen , waar hij
overleed.
Hij huwde in Oct. 1732, Johanna An dr iessen dochter van Jo hann es Andriessen, predikant te Goes , weduwe van Jacobus Schov el , pred. op den Hoek , in het
land van Axel, die hem 7 dochters en 2 zonen schonk.
Hij schreef:
NVertven over de regtvaardiging des Zondaars, tegen
J.
Brae," 3 stukken Middelb. 8°.

I32
Zie Vrolijkhert,
1Vaamr. 131. 477.

Vliss. Serkh. bl. 319, 390; Arrenberg,

SLOOT (H. VAN DER), welligt een won van H en ricus
A lb e rt us van der Sloo t in 1728 te Boxum beroepen ,
was zeer bekend in het Oostersch , heeft te Leiden privaatonderwijs gegeven en daar eene uitgaaf van het Arabisch gedicht Togay bezorgd.
Zie Lanrman, Naaml. Predd. 85; Camper, Redev. Franeker, 82.
SLOOT (JAN KLBASZOON) bewees W ill e m I gewigtige
diensten , en was onder hen , die heimelijk handelde om Enkhuizen aan 's prinsen zijde te brengen. (1570.)
Hij werd later burgemeester van Edam.
Zie B or, Ned. Hist. B. V. bl. 233 (323), 238 (330); Wa g en aar, Vad. fist. D. VI. hi. 310.
SLOOTEN (JAN VAN DER), Johannes Slotanus of
V a n G ifIf e n, gelijk hij naar zijne geboorteplaats in de Meyerij
van 's Bosch genoemd werd , trad , nog zeer jong in de
orde der Dominikanen te Keulen. Hij had zich aangeboden
om het geloof te gaan prediken in Arnerik a , doch werd , wegens zijn zwak ligchaamsgestel , door zijn overigheid daarvan
weerhouden. Later werd hij atm de universiteit te Keulen
tot hoogleeraar in de godgeleerdheid verklaard , in welke wetenschap hij vervolgens onderwijs heeft gegeven. Tot overste
van het klooster zijner orde te Keulen verheven , werd hij ,
om zijne groote bekwaamheden , tot geloofsonderzoeker over
het geheele bisclom van Keulen aangesteld. Hij is den 9
Julij 1560 te Keulen overleden. De schriften door hem nagelaten zijn in deze stad gedrukt en handelen meest over de
zedeleer en zijn ter verdediging van het katholiek geloof ingerigt.
Zij hebben de volgende titels
De retinendet, Fide orthodoxd et catholicti adversus Haereses
et sect, et praecipue Lutheranam , in IX boeken , opgedragen
aan koning Phil i ps en zijne gemalin Maria< koningin van
Engeland , waarachter : De verbi Dei veritate , et Ecclesiae insuperabili potentia , Libri V. Colon. 1555. 4°.
De octo Beatitudinibus , sermones quatuordecim.
Colon.
1556. 12°.
Apologiae kali V elsii Hagani confutatio. Colon. 1557. 12,
De Baptism° parvulorum tractatus.
Colon. 1559. 12°, tegen de Anabaptisten , opgedr. aan Herman von dem
B oich , abt van Brauwyler , ook Colon. 1560. 12°. met de
4 volgende.
In Psalmum XC , Qui habitat , Ilomiliae IX.
Dialogus de barbaris nationibus convertendis ad Christum.
Colon. 1559. 12°.
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De Oratione, concio Latine pronunciata in Capital° majoris
.Ecclesiae Coloniensis anno 1544 in Capite Quadragesima.

Ibid.
Homiliarum
Johannis Slotani Gefensis , sacrae Theol.
Prof., haereticae pravitatis Inquisitoris , de praecipuis mysterile divinae Incarnationis et humanae redemptionis ac salutis.
Libri III. Cum Indice copiosissimo. Colon. 1557. fol.
Disputation= adversus Haereticos liber unus, in quo,
sub propugnatione zirticulorum Ask, V elsio Coloniae propositorum, omnes ferme hujus saeculi controversiae discutiuntur ;
nempe de Ecclesie I, de Printatu Petri et Ecclesiae Romanae ,
de oecumenicorum conciliorum auctoritate , de veritate corporis
et sanguinis Christi in .Eucharistiti , de Contmunione alterius
Aveciei, de sacrificio Missae, de Bcclesiae Septetn sacramentis
de Veneratione et invocatione Sanctorum, de Purgatorio , de
l'emplorum aedificatione et utilitate Caeremoniarum , et alas.
Colon. 1556. 12°.
De volgende zijn waarschijnlijk niet in het licht verschenen.
in .Epistolas et Euangelia, quae in Festivitatibus B. Virginis leguntur , Homiliarum Libri XII.
De laudibus B. Virginis Mariae Homilia una.
In Epistolas et Buangelia quae leguntur in Festivitatibus
Sanctorutn, Homiliarum Libri IV.
In Epistolas et .Euangelia, quae singulis feriis per Quadrigesimam leguntur Homiliarum Libri unus.
In Psalmum CXVIII, tractatus XXI — Orationes aliquot
Latin&
Postillae in Epistolas et Euangelia Dominicales talus anni,
ex D. .2homae Commentariis decerptae.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p- 574; Fopppens, Bibl. Belg.
T. II. p. 70; Sweertii, Ath. Bat. p. 471, 472; Echard, T. II.
p. 175, 176; Paquot, Mom. T. III. p. 60; Hartsheim, Bibl.
Colon. p. 199; van Gils, Cath. Meyer , Memorieb. bl. 311; van
Gils en Coppens, .N. Beschr. v. 's Bosch, D. IV. bl. 350, 351;
Hermans, Conspect. ; Glasius, Gudgel. Nederl., Kobus en de
Rivecourt; Verwoert.

SLOP (JAN JANz.) , te Edam in 1643 geboren , was een
leerling van Jozef Oostfries, en beoefende gelijk deze het
glasschilderen.
Zie Immerzeel.
SLOT (TvmEN) , to Meppel geb. den 22 Jan. 1765, trad
voor het eerst als predikant in dienst bij de Herv. gemeente
te Kalslagen ; vertrok in 1792 naar Oud-Niedorp en in 1794
naar Koog. Hij kwam den 26 April 1807 te Meppel en
vertrok den 15 April 1816 naar Emden , waar hij den 31
Mel 1841 overleed.
Hij gaf in het licht :
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Jena hooge atij8heid in den omgang met zijne dicipelen na
zijne optanding. II St. Amst. 1841. gr. 8°.
Zie

om ein, Herv. predd. u. Drenthe bi.

152.

SLOTBO of SLOTSBOO (ALETTA) , geb. Beek, dicliteres.se
uit het laatst der 17 en begin der 18 eeuw woonde te Arnhem, en gaf in 1750 te Amsterdam Mengel-diehten in bet
lieht.
Zie W. J. C. an Hasselt, Geld. V oiksalm. 1848. bl. 20. vol.
Herin,, Naaml. v. Diehters , bl. 76, 77.

SLOTEN (SmANNEs), predikant te Balk , gaf in het licbt

Oltristus te7heerlijkt in de ontfenninge over de elendige de8
yolks in tI1I Leerreden e , benellens eene zoo 8chriftuterliike
gemecligde verhandeling over de magi der dui8temi8se. Franeker 1762. 8°.
Zie Arrenberg, Naaml. bi. 477; Boekz. 1761 S bi. 74.

SLOTER (Mound, ELzEviER) , ()intr. 1636 te Leiden
geboren , was een bekwaam schilder.
Zie Verwoert.
SLOTER (Eomo. CORNELIS) , een bekwaani sehilder , on,
streeks 1632 te Leiden geboren.
Lie Verwoert.

SLOTERDYCK (JAcosus) , te Kimswerd geboren , waar zijn
vader , W ib randus, pred, was. Hij studeerde te Franeker
en werd in 1743 beroepen te Arum , waar hij in 1748 overleaf.
Hij gaf in het licht :

Schediasmata bit , de Sitn8one apud veteres obvio et de
Franeq. 1738. 4°.
Avis a Simone repertis.
SLOTHOUWER (VALENTI.$) werd in januarij 1738 to
Arnhem geboren en genoot het onderwijs van Henri...
Cannegieter, die hem smaak voor de geschiedenis en oudheden
inboezemde. Vervolgens word hij kweekeling aan de Geldersche
hoogesehocti onder J o. Chris t. St r uch tmeyer en studeerde
in de Oostersche talen en godgeleerdheid. De twisten , die toen
onder de godgeleerden gevoerd werden , deden hem van besluit veranderen om zich aan de predikdienst te wijden. Hij vertrok naar
Friesland , waar hij huis-onderwijzer word van den eenigen zoon van
Jo h. van Do ij s. Na den dood van zijn leerling , werd , hij de
opvolger van Gysbert Ko en ale rector to Harlingen en aanvaardde den 20 Otober 1762 zijn ambt met eene °ratio de
per8pieuitate stili praeeipua orationi8 virtute , in
1763 te
Harlingen met een lofdicht van H. J. A rntzenius, in gr.
4°. in het licht gegeven.
Twee jaren later volgde hij M. Tydeman op als rector
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te Leeuwarden en aanvaardde deze betrekking den 6 Maart met
eene Oratio de prudentia in studlis eliyendis iuventuti 8UMMOpere commendanda. (Leov. 1765. 4°.) her stond hij tot bijna
aan zijn dood, 27 Mei 1822 , dus gedurende ongeveer 57 jaren
aan het hoofd der scholen , en liet #een waarlijk verheven
voorbeeld van werkzaamheid en beroepsijver na." Van de
talrijke leerlingen , die hij vormde , hebben velen roem verworven en tien daarvan het hoogleeraarambt bekleed. Behalve
eene verhand. bij T ey 1 e r met zilver bekroond (De conditione
gentium Christianorum tempore Mohanmedis, humus doctrinae
gaf
per varias terras propayandae non levissirna causa)
hij nog in het Wit: Diatribe philosophico-grammatica , de
origin et causis casuum, praesertim in Graeca et Latina lingua. Leov. 1791. 8 0 . waarvan buitenlanders met lof melding
maakten , en Animadversiones criticae in velem auctores
, in de werken van het Utr. Genoots. D. III. bl. III.
193.
Ook beoefende hij de Latijnsche poezij blijkens zijn Ode ad
virum ill. E. S. a Burmanniti Leovard. 1769 en Eleyia ad
patriarn cum gloriosissimo Francorum rege Ludovico XV I nuper
Bar!. 1786.
facto foedere iure exsultantem.
Zie Boot, de list. Gynniasii. Leovard. p- 42, 75; Delprat in
Konst en Letterb. 6 Dec. 1822, IA. 388-395; Nieuwenhuis;
Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Eekhoff, de Sted.
Bibl. te Leeuw. bl. 64.
-

SLOTHOUWER (M r. Bocnus), zoon van den vorige , gel);
te Leeuwarden , werd J. U. dr. en rector to Dokkum , waar
hij overleed.
Hij gaf in het Edit
Yirocinium criticum in veteres auctores Gram., , praesertim
Orpheum, Scylacem et Apollonium. Leov. 1792. 8°.
Zie Eekho ff , t. a. p. bl. 64.

SLOTSBOO (D. J.), gaf te Leeuwarden in 1766 ale
J. U. D. bij gelegenheid der verheffing van prins W i II em
V een dichtstuk een Vreugdegalm der zegenvierende vrijheid in
het licht. Later schreef hij nog:
Vent. over de Graaven van Holland, waarin betoogt werd,
dat de Staaten van Holland altijd siouverain yeweest sijn, en
het gevoekn van Bareuth ale of de Graaven de oppermacht
Gron. 1767 8°.
jaren gehad hebben, werd tegengegaan.
Zie Cat. d. Bibl. v. Ned. Letterk. D. II.

bl. 43; v. d. Aa, /V. B.

A. C. Woordenb.
SLUIM (MAARTEN) vertaalde Gedenkteken des olden Christendom of VII Boeken van den H. Maeariue , met asnmer•
Snot; van Godfried Arnold.
Haarl. 1733 nit het hgd.

Zie Abcoude, Nawnreg. bl. 120.
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SLUYS (J. VAN DER), tooneeldichter nit het midden der
18 eeuw.
Hij schreef
De Schipbreuk , of het .Fees der Engelsche Matrooz e ;
pantomime, sp. (pr.) versiert met zany en dans, en vertoond
H. Mevr. de Princesse
ter geleg. der verjaringe van H. K.
Gouvernante der vereen. Nederl. op den '8 Graven& schouwb.
den 2 V. Slachtm. 1753. Gedr. voor het kunstgenoot. (Are superat ,Fortunam.) 1753. kl. oet.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterlc.

D. 16 bi. 194.

SLUIS (J. A.) , med. dr. , gal te Groningen 1802 in het
licht:
Dim. med., de sternodynia syncopali palpitante, vulgo angina
pectoris dicta.
Zie Holtr op, BibL med. et . chir. p. 329.

SLUYS (ISAACK VAN DER).
Men heeft van hem :
Cebetis des Thebaens Philosooph tafereel, ') waerby is
ghevoecht een seer nut ende stichtich ghedicht van 'I ghedierte,
one aenwysende een deuchdig leven, mitsgaders • eenen lof van
de llollandsche sluysen ende dycken, door 18. van der Skye.
Rott. 1613 , 1627. 8 °.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb.

SLUTS (JACOBUS VAN DER) , te Leiden in 1600 geboren en in
het weeshuis dier stad opgevoed , bloeide in de eerste helft der
18 eeuw.
Hij schilderde in den netten en uitvoerigen trant van zijne
leermeesters Arie de Vois en Pieter van Slinge land
moderne , geestige en aardige gezelschapjes.
Hij overleed 1736.
zie Immerzeel, Kobus en de Rivecourt.

1 ) Van het Tafereel van Cebes bezitten wij verschillende vertalingen, als van Marc. Ant. Gilles. Antw. Plantyn. 1564. 8 . ;
Cebes Tafereels kort begrip in rijm vervat door H. L. Spiegel.
Amst.
1615. 8°.; Navolg. v. Cebes Tafer. door D. v. Hoogstraten, in zijne
Gedichten. Amst. 1697. bl. 361 391; Levens-Tafereel en.. uit het Gr.
,ondigt in Neerl. digtm. overgezet door G. Outhof.
Amst. 1727. 8°.;
Het Tafer. van Cebes enz. met een Gr. Ned. Woordenb.uitgegev. door
F. A. Spyers. Zutphen. 1829.
Ook bestaat er eene vertaling van G la z e mak er. Amst. 1658. 8°.
en verscheen er eene met het Handtboeksken van Epictetus te Leyden
in de Drucicery van Ravelingen. 1627. 24°. Dirk Pe rs vertaalde
ook het Tafereel. Amt. 1637.
-

•

SLUTS (WILLEm VAN DER) , zoon van Jacob vitii d e r
SluiS, die in de Zoogenaamde Vlaamsclie oorlogett diende
en in 1468 overleed. W illem, geboren in 1453 , werd then
hij 113 jaren owl was , traar het klooster der Regulieren ,
ten de stad Gouda , toen reeds vermaard , en later de leetschool
van E rasm u s, orn in de letteren en g,odgeleerdheid onderwezefi
te worden , gezonden. Na /tat jaren er in doorgebragt te hebben ,
gingbij,opbeve1vanijnvoogd,mr. S ith on van det Slai 8,
proost van Utrecht , naar Leuven. In 148, (hij was toen 29 jareh
oud) werd hij priester der St. Sebastiaa,ns kapel en in het jaar 1500
van de II. Laurens-kerk in zijne geboorteplaats Rotterdam.
Hij was •dog- 61 oorgetuige der g,ebeuttehissen , 'die in I
en 1489 in die stad voorvielen en schreef ze met de grootsfe
efehirciudigheid p.
Door deze aanteekeningen werd C. van Alkem ad e Voorgelieht in het behandelen van den Jonker Frown oorlag.
Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen keer Frans van Breclerode , genaaMt jonker Fransen oorlog
Beschreven en met egte , meest ongedrukte, bewyzen bekragtigt
door C. v. A. Rotterd. 1724. 8..
Van der Slui leefde nog in 1509 , blij kens het hs.
Chronpee ofte carte ende vaere beschryvinge der stad Raters;
dam, beschreven door Willem van der Slug pastoor te Rotterdam, in den jare 1553 (1453?) tot 1509.
.Zie de Wind, Bibl. v. Geschieds. bi . 87 , 88 ; Scho t el,
L.. v. Alkemade, M. 39 , 89-101 319; G. van Reyn, Bekhrijv.

V. Hotterd. D. I. bl. 80, 88; Cat. v. d. Schellin g ,
Cat. v. Boek. Rotterd. 1789.

bl. 106, N°. 71;

SLUVS (SIMON VAN DER) was raad en geneesbeer van
hertog Karel van Bourgondie in Gelderland in 1473.
Zie Geld. Maandtv.

D. II. bl. 312.

SLUYSE (CARoLus Jos. JOANN. VAN DER) geboren te
lieusden , kunstschilder , werd in I 784 door den magistraat
van Antwerpen benoemd tot drecteur der schilderakademie of
St. Lucas-gild.
Zie Kramm.

SLUYSKEN (A. J.), commissaris van de Staten Oeneraal
der Ver. Ned. , aan de Kaap de Goede Hoop , is schrijver
van :
Verbaal, gehouden sedert het arrivement der .Engelsche vloot
onder den Admiraal S. G. Keith Elphinstone , den 10 Juniej
1795, en de overgave van die kolonie aan de wapenen van
Gtoot-Brittannien , den 16 September daaraanvolgende. 's Hage
1797 8°.
.Zie Cat. d Meats. v. Ned. Letterk ,

D. III. bl. 386.
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SLUITER (D.) was onderwijzer en kostschoolhouder te
Amsterdam , want' hij den 21 Febr. 1857 , in den ouderdom
van 57 jaren , overleed.
Als schrijver maakte hij zich door onderscheidene werkjes
voor de jeugd over taalkunde en opvoedkunde gunstig bekend.
Hij bent een niet gewone kennis van verschillende wetenschappen , maar vooral een rijke taalkennis , waar onder de
Noordsche , Hongaarsche en Italiaansche talen , eene eerste
plaats bekleedden.
Tot zijne uitgegeven werkjes behooren :
Kartner , de Heer Rozenberg , of lessen van wiisheid en
deugd , naar het Hyd. gevolgd door D. &miter , me i afbeeld.
Amst. 1826. 8°.

Belangrijke Tafereelen nit de Oude en Nieuwe geschiedenis.
Amst. 1831.

Hebe's gesch,enk aan de jeugd. Amst. 1835. kl. 8°.
Livre de lecture et de traduction pour des demoiselles;
Fransch lees- en vertaalboek voor Illeisjes. Amst. 1835. kl. 8 0 .
Nut en verpoozing en merkwaardige gebeurtenissen van vroe.
geren en lateren iid. kl. 8°. met platen. Amst. 1837.
H. A. Manitius , Grammatisch-practische leerwijze der Italiaansche taal voor Nederland en bewerkt door D. S. 2,e verb.
en verm. nag. Amst. 1857. 8°.
Zie Anat. ('our. 25 Febr. 1857.
SLUITER (WILLEm) , kleinzoon van Willem Sluiter,
burgemeester van Borculo , oudste zoon van Tilem an Slu i
t e r , 1) brouwer en koopman in koorn te Nede , en van G e e rtruid Saalkink, eenige dochter van Jacob Saalkink,
ook brouwer aldaar,, werd den 22 Maart 1627 te Nede geboreu. Na de scholen doorloopen te hebben , studeerde hij te
Utrecht onder G. Voetius in de godgeleerdheid , werd in
1650 proponent, en ontving in 1652 van den graaf v a n
Styrum, heer van Borculo de collatie van Eibergen , waar
zijn neef J. L. Olmiu s, predikant, te Lochem hem bevestigde.
Hier begaf hij zich in 1662 met Margaretha Sibilla Hoo rB aart, dochter van den rentmeester der graafschap Bronkhorst
en heerlijkheid Borculo , in den echt. Na eene vereeniging van
twee jaren werd deze echt door den dood ontbonden. Slui ter bezong het aandoenlijk sterven zijner vrouw in zijn gediebt : .Doodsecht.scheiding. Ook Jer emi as de Decker, vervaardigde
een treffend puntdicht op dit afsterven. Sluiter sleet nu

-

1 ) Deze ecbt werd met 6 kinderen gezegend, Willem, Herman, Daniel, Maria, Geertrnid, en Maartje. Zijn vader
hertrouwde met Aaltje Hazebroek, die hem Albert, Matthen, Maria, Johannes en Geertjen schonk.
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stil en eenzaam zijn leven te Eibergen , tusschen zijnen leeraarspligt en het beoefenen der dichtkunst , en geliefd door zijne
gemeente de aangenaamste dagen zijns levens , waarvan wij de
treffendste bewijzen vinden in zijn Vrengde• en Lie fde zangen.
In dezen tijd schijnt hij zijne Vertaling der P8almen en Buitenleven vervaardig te hebben. De rust , welke Sluiter mogt
genieten , was niet lang. Bij den inval der Munsterschen in
ons land , in 1665 , was hii genoodzaakt de vlucht te nemen.
Hij begaf zich naar Overijssel en Holland , in welk laatste
gewest hij veel te 's Gravenhage , denkelijk dikwijls iii 't gezelschap van Voll en hoven , die menig lofdicht vOcir zijne
werken plaatste , doorbragt. Na eenige maanden bij zijne
vrienden en betrekkingen te hebben doorgebragt , keerde hij
tot groote vreugde zijner gemeente , terug. Hij nam thans
een zeer zonderlinge , eenzame wijze van leven aan , daar hij
slechts dagelijks iemand kreeg , om het hoogst noodige huiswerk te verrigten , terwijI bij overigens geheel alleen huisde ,
en dit drie jaren voihield. Hij schetste zijn levenswijs in zijn
Eensaem huys en winterleven. Sedert 1669 bad Sluiter afwisselend zijne kind eren bij zich , die hij echter telkens , uit
vrees voor den oorlog , naar Deventer zond. Dit tijdvak is
het vruchtbaarste in de voortbrengselen van zijnen geest. Hij
vervaardigden zijnen Triumplieerenden Ckri81248 , eene Lijkrede
op zich zelven , den Lot' van Maria , de Ster f en de meeste
andere gezangen. In 1672 werd SI uiter, door den inval
der Munsterschen , genoodzaakt , op nieuw zijne gemeente te
verlaten en naar elders de vlucht te nemen. Hij begaf zich
naar Holland , en wel bepaaldelijk naar Alkmaar, waar hij in
kennis geraakte met Ju stin a , gravin van Nassau , vrouw
van Schagen , enz. , aan welke hij de berijmde vertaling van.
Jeremia' 8 Klaagliederen , die bij in zijne ffbeklaegelijke
lingschap en afsijn van sijne lieve gemeente" vervaardigde,
opdroeg. In Deventer nam hij vervolgens een half jaar de
predikdienst waar , tot dat hij in het volgende jaar (1673)
eene beroeping naar Rouveen , en naar een andere plaats in
Holland , kreeg , voor welk laatste beroep hij bedankte ; doch ,
met goedvinden zijner gemeente te Eibergen , nam hij de beroeping naar Rouveen aan. Niet lang mogt deze gemeente
zich in zijn bezit verheugen , daar hij in December van hetzelfde jaar , te Zwolle , ten huize van zijn zwager , Hidding,
overleed. Hij liet 2 kinderen na , eene dochter Char lo tte
Geertruid, gehuwd met Benjamin van Eibergen,
predikant te Weesp en Diepenheim en een zoon Johannes,
(die volgt).
Zijn dichtkunst is eenvoudig , naïf, leerzaam en stichtelijk.
Naast die van C a ts , dien hij zich tot model schijnt genomen
te hebben , waren zijne werken lang in hooge achting bij den
middelstand en zijn meermalen afzonderlijk en bij elkander her47.
-

-

-
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drukt. De iaatste en volledigste druk is die van Amsterdam
1776 M. pl. 2 dn. kJ. 8°.
Zie 's mans Levensbeschrijving voor den laatsten druk zijner werken ,
waarin men belangrijke bijzonderheden betreffende zijn afstammelingen aantreft; Geld. Volksalm., 1836 bl. 150, 1837 hi. 147 , (2
onuitg. ged.) 1839 bl. 165; Witsen Geysbeek, B. A. C. W oordenb., D. V. bl. 293; Siegenbeek, Gesch. d. Ned. Letterk. bl.
184; Glasius, Godgel. Ned.; liok; Nieuwenhuis; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Collot d'Escury, Boll. roem, hi.
A. IV. (2) 447, A. IV. (1) 190; Leeskabinet, 1864, hi. 81-89,
1865, n°. 4. bl. 1. volgg ; B. ter Haa r , Invioed v. h. Christend.
Oo
d. Poèzij in Werk. d. Boll. Maats. v. K. en W.; N. werken ; D.
II. St. II. bl. 493; M uller , Cat. v. port,
SLU1TER (JoHANNEs), zoon van Wi 11 e m Sluiter, werdte
Eibergen geboren en predikant te Raalte en Steenwyk , waar
hij in 1707 beroepen werd en in 1742 overleed.
Hij trad in het huwelijk met zijne voile nicht , Maria,
dochter van zijn oom Dani el SI ui ter en Anna Wygin k.

Hij liet 8 kinderen na.
Sluiter beoefende , gelijk zijn vader , de dichtkunst en
gaf in het licht :
Bepaaldheit van 8 menschen leeftijd aangedrongen nit Psalm
IC: 10 en Openb. XV I: 15. Deventer.
Bijbel-poezzj over alle de Kapittelen van den Bajbel.
Zutphen 1714. 4".
Schets der Geloofswaarheden.
Zwolle 1719. 8°.
Schakel van Geestekke Gezaven.
Zwolle 1740. 2 dn.
zie Levensb. van W. Sluiter v6or diens werken ; Moon e n , .Naamketen der Predd., hi. 81; v. d. Aa, N. B. 4. C. Woordenb. ; Arre nberg, Naamr., bl. 477.
SLUITER (WILLE31) , zoon van den vorige , werd in 1723
predikant te Ronveen , de plaats , waar zijn grootvader voor
50 jaren ale predikant was overleden. Hij overleed 1776.

Hijhuwde Agneta Schutte, dochter van Otto Schutte
rechter van Diepenheim , en liet twee zoons na Johannes
(die volgt) en Ot to Rutger Egbert, die zijn vader te
Ronveen opvolgde. Hij gaf in het licht :
Inleiding tot de H. Schriften des 0. en. N. _Testaments.
Amsterd. 2 dn. 8°.
.De we des Heeren ondersateidelijk voorgedragen air een
wet der Natuur , een ivet van Mozes en een wet van Christ.
Zwolle , 1743.
De we ten /even, aangewezen in de leere des geloois , begreepen in den Heidelbergschen Catechismus , of uitbreiding
over den Heidelbergschen Catechismus: waarin nagespoord warde
hbe deeze Catechismus on aanwijst , hoe wij ons omtrent God
te gedragen he6ben, zo wij zaalig zullen worden Als
207,
daars van natuure van God verweert, die door omhelzinge van
den illiddelaar Jesus Christu$ weer met God vereenigd maeten
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worden, en op nieugo tot zijne verheorlijking bnne te leven.
Utrecht 1737. 8°. Zwolle 1745. 2 dn.
Zie Levensb. v. W. S. ; Koecher, Hist. d. Heidelb. Catech.
328; Moonen, Nam.. bl. 72; Arrenberg, Naaml. bl. 477.

131.

SLUITER (JoHANNEs), zoon van den vorige , in 1742 te
Rouveen geboren , studeerde te Groningen en Utrecht , en werd
in 1768 predikant te Garderen op de Veluwe. In 1782 werd
hij te Diemen beroepen , en nam dit beroep aan. Half ziek
predikte hij te Garderen den 16 Junij zijn afscheid , en vertrok van daar naar Amsterdam , waar hij vier dagen later ten
huize van zijn schoonmoeder , de weduwe Dermout overieed.
Zijn afscheids-rede te Garderen over Hebr. XII 20 , 21 , en
de intree.rede , die hij te Diemen zou gehouden hebben over
Coll. 1 : 28 werden door zijn oom Rutger Schutte predikant te Amsterdam , in bet licht gegeven te Amsterdam 1785.
Zie Levensb. van W. Sluiter ; Boelez.

court.

1785; Kobus en de Rive.

SLUITER (JAN OTTo), zoon van den vorige , en van E v a
Der mout, dochter van een geacht koopman en fabrikant te
Leiden , werd te Garderen den 4 Mei 1782 geboren. Van
zijne vroegste jeugd voor het leeraar-ambt bestemd , bezocht
hij de Latijnsche scholen. Reeds vroeg echter vond hij meer
neiging voor de literatuur , en bad hij het voorregt het bijzonder onderwijs van den Leidschen .boogleeraar Jan Luzac te
genieten. Als student aan de Leidsche hoogeschool bezocht
hij inzonderheid de scholen van Wyttenbac h. Ook beoefende
hij de wiskunde, natuurkunde en de levendige talen , en maakte
hij in korten tijd zoodanige vorderingen in bet regt dat hij
de waaidigheid van doctor in de beide regten kon verwerven.
Naauwelijks 21 jaren oud , werd hem bet professoraat in de
geschiedenis , welsprekendheid en Grieksche letterkunde aan
bet Athenaeum opgedragen , en den 2 November 1803 aanvaardde hij zijn ambt met een plegtige redevoering over de
groote nuttigheid der kennis van bet Atheensche gemeenebest. Kort daarna gaf S 1 ui t e r eene uitstekende proef van
hetgeen men in 't vervolg van hem te wachten had door de
uitgave zijner Lectiones Andocideae en nog naauwelijks had
hij twee jaren bet hoogleeraarambt te (her stede waargenomen
of hij bedankte voor den leerstoel in de letteren te Franeker.
Later gaf hij de Lectiones Atticae door Luzac niet voltooid.
Ook arbeidde hij jaren lang aan eene nieuwe uitgaaf van Demosthenes.
Shit er overleed 8 Fehr. 1815 bij zijne huisvrouw C ath ar n a Her m aria Proper, doehter van den Leidschen
predikant Herman. Proper en Henderina Eekmars, kinderen nalatende. Hij was lid van verschillende gonootschappen.
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Zie Redevoering van C. Fransen van Eck , uitgespr. 15 Febr. 1815
in Konst- en Letterb. 1815. D. II. bl. 228 , 243; Handel. der Illaats.
V. Ned. Letterk. 1815. bl. 18; Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Nieuwenhuis.

SLUlTER (IsAAK), mede afstammeling van den Eibergschen leeraar , werd in 1779 geboren , en predikant te Zalk ,
Zalt-Bommel , Arnhem en 's Hage , waar hij den 3 December
1809 werd bevestigd en den 19 Mei 1836 overleed. Gedurende een geruimen tijd was hij secretaris van het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland , lid der commissie voor de
zaken der Indische kerken en meermalen van de algemeene
Synode , bij welke bij meer dan een belangrijk rapport nit.
bragt. Hij maakte zich als schrijver slechts bekend door een
Verslag nopens den godsdienstigen staat in de Ifolonien van
de Maatsch. van Weldadiyheid ,
waarover hem het opzigt was
toevertrouwd , in Vriend des Vaderlands.
Zie Boekzaal 1836, Junij bl. 784, very. Royaar ds, Feestrede ter
viering van het viiltig jarig bestaan des Genoots. ter verdediging v. d.
Christ. Godsd. bl. 41, 60, 184; Sepp, Pragm. Gesch. d. Theol.
286; Kist en Royaards, Archief voor Kerk. Gesch. inzond. van Nederl. D. V. bl. 303; Glasius, Godgel. 1V ederl.

SLUITER (GEERTRtaD) geboren te Wm!.

Gat in het licht :
Verhandeliny over 't yeestelijk leven der ziele.
Artist. 8 0 .
4d. dr.
Verhandeliny van 't yeestelijk huweiiik en 't lijden Jesu
Christi. Utr. 1748. 8°.
Zij huwde Johan n es d'O utrein, predikant te Amster.
dam. Dit huwelijk , door van der Meer, v an Flout e n ,
v an Leeuwaarden en andere diehters bezongen , bleef ongezegend.
Zie Schotel, Kerk. Dordr.
bl. 477.

D. II. bl. 159; Arrenberg,

SLUITER (HuBERTus), rector der latijasche school te
Zutphen , werd aldaar 1 Junij 1724 flistoriae et Bloguentiae
professor en overleed in Junij 1736.
Lie Boekz. d. gel. wer.,

1716a bl. 704, 1724a bl. 718.

SLU1TER (PIETER) werd , volgens Basan, in 1724 te
Utrecht geboren , en maakte zich door een aantal boekprenten
bekend. Het afbeeldsel van Jan Luyken, door Arnold
Boonen na L uy k e n 's overlijden geschilderd , is door hem
met goed geordonneerd bijwerk geetst of gegraveerd. Ook het
portret van Ulri cu s Huber, boogleeraar te Franeker, is
stout en krachtig door hem gesneden.
Zie van Eynden en van der Willigen; Immerzeel,
Kramm, Nav., D. V. hi.
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SLUITER (HENDRIK VAN EYL) , was een beroernd kunstverzamelaar te Amsterdam , wiens kostbaar kabinet teekeningen den 26
September 1814 aldaar is verkocht. Een groot deel zijner
kunst is naar Engeland gegaan.
Zie van Eynden en van der Willigen, Leven der Schilders ,
D. III. bl. 448, 449.

SLUITER of SCHLUTER (HENDRIK) predikte te Wesel
als proponent ,niet zonder vrucht en tot groote ontroering
der menigte over de noodzakelijkheid der weergeboorte", doch
zich niet met de gevoelens der hervorrade kerk kunnende
vereenigen , onthield hij zich van het H. Avondmaal begaf
zich naar Holland , vereenigde zich met de Labadisten , en
volgde hen overal waarheen zij zich begaven. Hij stond hoog
aangeschreven bij Labadie en A. M. van Schurman, had
veel , vooral de tnystieke schrij vers , gelezen , was welsprekend ,
vrijmoedig doch hoogtnoedig , en verhief zich boven leeraars
en hoogleeraren.
Hij schreef over de .Ken,teekenen der wederyeboorte, en onderteekende de Declaratio ,fidei solemni8, Hij vertrok in 1672
uit Friesland naar New -York.
Zie de Eucleria vanA.M.Schurman, passim; Jocher;
m an , list. V erh. d. Labid. bl. 49 , volgg. -Journal of a voyage to New
York , and a tour in several of the American Colonies in
1670 80
by Jaspar Dankers and Peter Sluyter of Wzewerd in Friesland, translated from the orginal manuscript in Dutch for the Long Island historical society and edited by Henry C. Murphy , foreign Corresponding
secretary of the society by Broocklyn
1867.
-

SLUITER of SCHLUTER, (PETER), broeder van den vorige ,
voegde zich met deze en zijne zuster E lizabeth bij de
Labadisten , volgde ze naar Amsterdam , Herford , Altona en
Wieuwerd. Hij verliet 8 Junij 1672 Thetinga-state bij Wieuwerd en vertrok naar New-York , waar hij in 1682 overleed.
Zie Jöcher en Journal en.. bovengemeld.

SLUPERIUS (JAcosus) , zoon van Jacobus Sluperius
den 20 Junij 1570 , in den ouderdom van ruim 82 jaren ,
door de Calvinisten te Herzel gedood , werd aldaar omstreeks
1530 geboren. Hij studeerde te Marville en Leuven , waar
hij o. a. Nicolaas van Leuze tot leermeester had. Na
den rang van meester in de vrije kunsten verworven te hebben , omhelsde hij den kerkelijken staat , werd tot priester geordend en verkreeg een kapel in de parochie van Boesichem ,
een raij1 afstands van Iperen (1560). De Calvinisten wierpen
hem in 1566 in den kerker en band. hem, met verbeurdverklaring zijner goederen , uit zijn land. Hij nam de wijk
naar Picardie , doch keerde in 1569 terug en vestigde zich te
West-Vleteren bij Veurne. In 1578 was hij op nieuw verpligt Vlaanderen te verlatem Nu zette hij zich te Atrecht neder
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en eindigde zijn leven bij Antonius Me ij e i. Hij overfeed den 1 Augustus 1602 , meer dan 70 jaren oud , en
werd in de parochie•kerk begraven. Hij zelf vervaardigde
zijn grafschrift, dat een kort begrip van gijn leven bevat.
Pit leven was bijna geheel aan den omgang met geleerden
en de latijnsche dichtkunst gewijd.
Hij gaf in het licht :
Ovrnium fere Geneium, nostraeque aectatie Nation., habitU8, et . effigies. In eosdem Joannis Sluperii Epigrammata.
didiecta ad 8ingula.? Icones Gallica Tetrastielie. Antv, I 572.f 2°.
Poemata. Antv. 1575. 16°.
Atreb. 1603 , door
virorum bellica laude illustrium.
P h i 1. Meijer in bet licht gegeven
Hymnu8 in honorem .D. Vedasti, Atrehatemium Xpiscopi,
omni yenere Carminum (metrorum?) redditu8. Atreb. I 603.
In bands.
Be bello Tunetano Libri
Bucolicorum Liber. In 4°.
Bellurn Rossemicum , circa Antverpiam et Lovanium (1542)
,
gestum, carmine heroic° deseriptum.
In 4°.
Marlyrium L. Vineentii , Levita e, carmine heroic° de8crip.
tun, In 8..
Catadvus °minium pene poetaru
priqcorum et recentiorun,
ver8u Phalcucio. Ms. te St. Vaast.
Sacrorum Hymnorum liber ?am.
Descriptio omnium opiAeum lifiwllanea et I,Feloaae circi.
ter dueentae.
zie Sluperii. PoeMata, p.125, 194, 470, 471; Locrii, Chronicon , p. 687, 688; Sanderi, Biblioth. Belg. ms. T. I. p. 292;
Val. Andreas, Bib, Belg. p. 428, 429; Foppens, Bibl. Belg.
T. I. p. 537; Paquot, Mom. T. II. p. 319 ; Hoeufft, Pam. Lat.,
Belg. p. 46; Peerlkamp, de Poetis Lat. Neerl. p. 196, 197;
Gruteri, Del. T. IV. p. 353.

SLUPICIUS (PEritus) of v an SI uipwyk, na,r ziju geboorteplaats , minnebroeder , bieebtvader der St. clap nonnen
te Delft , was een vroom man , groot ijveraar voor zijne kerk , en
onvermoeid prediker , die alleen te Delft , bij de zes duizend
leerredenen beeft gebouden. Door de Hervormden nit Delft
verareven , nam hij de wijk naar het klooster zijner orde te
Hapriem , en were! daar , even als te Delft , biechtvader der
Clat rissen en Vicarius. Hij gaf in 't Nederl. een werkje uit ,
waarvan de Lat. titel luidt:
Praxi8 8pirit24ali8 orationis Mminicac, Delpbis 1557,. Antv.
1561. 8'.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 762; Foppens, Bibl.
T. IL p. 1011.

•

SLYPE (1gr. JOANNEs HENDRIK VAN),, vice-hoofd,c11,4 vat)
MaaOri4ht , gaf te 's Hage in he licht
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Oms landig bericht van helgeene den. ovdergeteekenclen Mr.
dr, II. ran Slype , vice-hoofdschove ran zcegen II. B. 41.,
binnen home stud Maastricht is wedervaren, we,gena een be,
sauldiging van verraad.
's liage 1785.
Versamelinge van eenige Gedichten , toepasselijk op dee,n
tegenwoordigen tajd. (1788). 8°.
zie een verslag dezer rymelary in Dc Recensent , D. I. bl. 490, en
wit sen Geysbeek, B. A. C. Tfoordenb., D. V. hi. 296.
SLYPE Rz. (N. VAN) verzamelde en gaf in het licht:
Handresten , Keuren Privilegien, Octrozjen , Reglementen
en anclere brieven van den Overwaard.
Gorinchem 1782.
zie Cat. d. Maats. V. Ned, Letterk., D. III. hi. 331.
SLYPE (JOHANNES WILHELMUS VAN) kwam als proponent
in 1708 te Nieuwla,nd , vertrok in 1771 van daar naar Zwolle ,
stond in 1768 van zijn dienst af.
Men heeft van hem :
Over het Tempel gezigt van den Propheet, Zackari.,
Utrecht 1787. 8 °.
Kandelaar gezigt van den Propheet Zacharias. 's Hage 1799.
JJe werk der Verlossing nit, door en tot God.
Amst. 1812.
d II •

Zie Arrenberg, Naamr. bl. 477; Brans, Kerk. Reg. bl. 106;
Moonen, Naamk. hi. 58.

SLUMS (C. P.) dichteres uit de 17e eeuw. Men vindt
o. a. van bare poezy in C. R Ti ij n enburg h's Vreugdenburg.
Amst. 1656. D. II. bl. 119.
7,1e Heringa, Naaml. v. Dichters , hi. 77.
SMAASEN (WILLENt) een jeugdig wiskundige , werd den 5
Januarii 1820 te 's Gravenbage geboren, Na het voltooijen
ziiner studien verkreeg hij den graad van math. mag. phi!.
nat. dr. en werd vervolgens leeraar in de wiskunde aan het
gymnasium te Kampen. Als schrijver heeft hij zich gunstig
bekend gemaakt door bet in licht geven van de navolgende
geschriften : 1. Diss. de aeqvilibrio dynamico electricitatis in
piano et in spatio. Utrecht 1846. 2. Voorstellen ter oefe,
fling in de allereerste beginselen der algebra, met de antwoorden. 1849 , 2 Stukjes. 3. Gronden der hoogere algebra, 1849
en 1855. 4. Bepaling van de waarde der inte,graal
roo
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}
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in het Tijdschrift vcor de wis- en natnurkundige wetenschappen van de eerae -Ham van he Koninklijk. Nederlandsch In.
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stituut U , 849 , bl. 251. en volg. 5. Sur la sommation des
suites infinies par des integrales definies (Crelle's Journal
XIII , 1851).
Deze verdienstelijke en veelbelovende man stierf in den
bloei des levens te Kampen den 14 Februarij 1850 , naauwes
lijks den onderdom van 30 jaren bereikt hebbende.
Zie Poggendorff, IlandwOrterbuch zur Geschichte der exacten
Wissenschaften.

SMA.K GREGOOR (Gum), aeon van den stad-fabrijk S m a k,
neef der gebroeders A. en J. vanStr ij , werd den 10 januarij
1770 te Dordrecht geboren. Voor den handel bestenad , legde hij
zich eerst op 22-jarigen leeftijd op de schilderkunst toe , en had M.
V ersteeg en W. van Leen tot leermeesters. Landgezigten
met geboomte , beelden en beesten gestoffeerd , maakten de
onderwerpen zijner schilderstukken nit. Op de tentoonstelling
Aug. 1824 , te Dordrecht was van hem een krachtig geschilderd Landschap bii avondstond met staand en liggend vee.
Zijne kunst vindt men zoo buiten- als binnen 's lands in kabinetten , en wordt bij de familie bewaard. Hij overleed 5
December 1843 in zijne geboortestad. Zijn portret vindt
men bij van der Eynden en van der Willigen. Hij
moet onderscheiden worden van ziju neef Pieter Martin us
Gr ego o r , den 13 April 1785 te Dordrecht geboren. Deze
verkeerde eenigen tijd te Antwerpen , alwaar hij zich ook in
dienst van Matth. Ignat. van Bree en van Job. Cor.
Car pen t ero oefende. Te Dordrecht weergekeerd , werd hij
werkend lid van Pictura en schilderde landschappen , voor
zoover zijn tijd (hij had een verwerswinkel) zulks gedoogde.
Zie van Eynden en van der Willigen; Immerzeel;
Kr amm , Feestv. v. h. vij ftiq jarig bestaan v. h. Genoots. Pi ctura te
Dordr. , op den 17 Aug. 1823, bl. 73, 74.

SMALLEGANGE (HimtoNYmus), geneesheer te Goes, Dam
deel aan den twist tusschen de geneesheeren to Goes en andere Zeeuwsche artsen over het gebruik van mosehus bij
kraamvrouwen. Deze twist ontstond in den aanvang der 17
eeuw naar aanleiding van bet door David Ultralaeus in
1613 geschreven traktaatje an puerperae liceat exhiberi moschum.
Hij gaf in het licht :
Examen Quaestionis Medicae an Puerperae 8ufiocaioni uterinae obnoxiae , febri acata laboranti in morbi principio tuto
et ex are possit exhiberi Moschus. Middelb. 1613. 8°.
De la Rue, Gel. Zeel. , bl. 254; Bang a , Gesch. d. Geneesk. ,
bl. 505; Cat. a Roy, T. III. p. 1339.

SMALLEGANGE (MATTHEus), regtsgeleerde en gescbied-
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schrijver , word in 1620 uit een aanzienlijk geslacht te Goes
geboren , studeerde te Utrecht ') en overleed aldaar in 1704.
Ilij gaf in het licht:
Nieuwe Chronyk van Zeeland, met platen. Middelb. 1696,
le peel fol. Hij vervat de Chronyken van Eyndius en It e ijgersberg, doch deel vermeerderd. In sommige exx. zijn
nog van achteren : Besluit tot de Zeelandsche Chronyk. 4 blz.
Twee Zeenwsche wapenkaarten, Beschrijv. v. d. Z. add,
8
blz. Het verdere lids. ging verloren. Het tweede deel is
niet verschenen , hoewel in den Geogr. Atlas van mr. Bodel
Nyenh ui s zich ettelijke platen bevinden , die kenmerken
schijnen te dragen van voor een tweede deel te hebben moeten dienen.
Na zijn dood verscheen :
Geslachtrekening der Dooliuchtigste Vorsten van Nassau en
Oraengen, waar in den oorspronk , aenwas en voortgank der
selven, enz. seder t 82 to 1675. .Amst. 1675. 8°. Van
nienws oversien en met de Blasoenen en Wapenen vermeerdert.
Tzoeede druk , met platen. Amst. t 690. 8°.
Nederland, verquikkiny of d'ontwaeckte leeuzo , waer Mercurius tyding arengt van alle hetgene in de Per. Nederl. is voorgevallen. Amst. 1673. 8°.
Prapenen der steden in oud•adelgke geslachten en de machtige
republyke van Hollant en Prest-Priesland.
Arnst. 17 .
Tzoeede deel der ontwaeckte leeuw, behelsende de qeschiedenissen in en omtrent de Vereenigde Nederlanden voorgevallen.
Amst. 1674. 4..

Ook vertaalde hij :
A. M. M alle t , De arteid van Mars of nieuwe vestingbow , zoo wel geregelde als ongeregelde. tlit het Fransch.
Amst. 1672, 3 din. 8°.
Gratiaans mensal buiten bedrog. 8°.
De kunst der wysheit, getrocken uyt de Spaensche schriften
van Gracian , in 't Fransch gebragt door Amelot de la Holm.
aye , en nu vert. door M. S. 's Gravenli. 1696 , kl. 8°.
Huydendaagsche krygsroman van E. G. H.
Amst. 1681.
2 dln. m. pl.
llistorisch polityke werken des Martigraafs Virgil. Malvezzi, enz., met plat. Amst. 1679. 8°.
Bedenkingen over Corn. Tacit. , en Proefstukken van Maori, .Amst. 1680. 8 . .
Lie Saxe, Onvni. T. V. p.l.a. Beughem, Bibliogr. llistor. , etc.
p. 545, 562, 577, 583; A. Par s, Naamr. d. Bat. en Hal. Schrijv.
bl. 187; De la Rue, Gel. Zeel., bl. 254, 255; Te Water, Re.
1) Waar hij in 1638-1639 onder het rectoraat van G u i e 1m U S S trate nus werd ingeschreven. Later studeerde hU te Angers,
waar hij Fransch en Italiaansch leerde.

748
form. V. Zeel. voorr., p. III en IV; Smalleganges Chr., M. 739,
740, 741; Deductie van Mr. .T. W. Parker , voor den Lloogen raad
en revisie (1778) bl. 25 27. n°. 503, 550; Over het verschil tusschen
sommige exemplaren zijner Chronijk ; Brief van Verh. v. Citters aan
Ti Water van 31 Jan. 1783; De Wind, lets over M. Smallegange
Nehalenn, 1849, 131. 35-74; Mr. Bodel Nyenhuis,
ppgr. ijst, n°. 1751; De Wind, 230/. v. Ned. Geschieds. (Naarul.),
eftf. d. Bibl. v. h. Zeeutosch Genooy, 192, 394; Cat. d. Maat, v.
1Ved. Letterk. D. I. hi. 227. D. IL hi. 466. D. III. bl. 344; Kok,
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Nay.
D. VI. bl. 43, 191; Konst en Letterb. 1847. D. 1. bl. 338; v. Doorninck, Anon. en Pseud., n°. 1209, 1725, 3123, 5273.
-

-

SMALLENBURG (NicoLAAs), zoon van Fred er i c as
Sm all enbu rg te Nootdorp , werd aldaar d. 1 October 1761 geboren , genoot het onderwijs van Henric us ii oogeveen,
rector der Lat. school te Delft en studeerde te Leiden in de regten
ouder 1 avi us Voorda en volgde tevens de letterkundige lessen van Ruhnk en ius. In 1185 verkreeg hij den graad van
mr. in de regten na verdediging eener Dissertatio jur. inaug.
ad Fragm. Juliani ex libro ejus 19 Digestor. quod exstat in
leg. 7. pr. D. de Condict. cet., vestigde zich als advokaat te
Utrecht en werd griffier van het kapittel van St. Mari a..
Kort daarna benoemden curatoren to Franeker hem tot hoogleeraar in de regten en aanmaardde hij zijne bediening met eene
Drie
°ratio de officio ejus gni jura Romana tradere studet.
jaren later (1790) nadat zijn leermeester Voorda,, ten gevolge der tijdsorostandigheden , te Leiden van zijn post ontzet
was , werd S m al1e nburg in diens plaats benoemd , en deed
zijne intrede met eene Oratio de praecipuis elegantioris juris
1 Nov. 1790. Sedert bleef
prudentiae 1tomanae subsidiis ,
lij meer flan veertig jar.) onafgebroken werkzaam in het onderwijs der akademische jongelingschap. Driemaal bekleedde
hij het rectoraat der hoogeschool in, 1795 , 1805 en 1820
en hield bij bet, neerleggen, er van telkens , naar gewoonte ,
eepe re,devoering , de eerstq, De viro just°, civium optimo ac
felicissimo, (L. B. 1796), de tweed, , .1)e eo quad pulchrum
est in studio Juris Ram., iti 1806 nog onuitgegeven , ten
laatste , een Verhand. van de lotgevallen der Hoogescho,o1 gedu.
renae afgel9open ja,ar , in de 42male$ Acad. Lugd. Bat.
1820-1821. Toen in 1805 de baron, van Lynden tot
dotctor in de regten me, de kap promoveerde hield hii ah
promoter eene bij die gelegenbeid gepaste redevoering. In
1826 gaf hii tot handleiding zijper leerlingen bij de heoefe.
ning van, het hedendlitagsehe regt
thri, cv
Zklgiciipprimis secundunz Codices Napoleonticum. L. B. 1820 en
andermaal in 1825. Maar zijn hoofdwerk , waaraan hij tot
zijn deed toe arbeidde , was de uitgaaf der aanteekeningen van
S'c h u 1 ti n g, then hij zich ter beeetening van het Romeinsche regt ten voorbeelde stelcle , op de zPogenoen3do -Pigesion
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of Pandecten die het voornaamste gedeelte di Rbineinschen
wetboeken uitmaken. Eerst werden door hem bewetki, als vnorafgaande proev'e, A. Schultingh, Woke ad titulos &gee ,
torundevbmsigfcatonerçjul1is.Edtage
anirnadversiones 821. ,adjecit N. & L. B. 1799 , en verv6Igen§
Nolue ad Digesta Pandectas ; insgelijks met rnenigvuldige aanieekeningen van zijne hand. L. B. 1804-1835, in
8 din. in 8.
S m alien bur g was ridder der .orde van den Nederlandschen
leeuw , en overlee'd den 20 Julij 1836 , op zijn buitengoed te
Warmond.
'Lie Siegenbeek, Geschied. th Lkidsche Hooges., D. I. M. 3. 27,
374, 375. D. II. bl. 234 in de Annales Acad. L. B. 1836-1837,
p. 27-29, 40-41; Mr. A. de Pinto, in Alg. Konst en Letterb.
1836. D. V. bl. 83, 86.p. 204; Nieuwenhuis, (Aanh.), Kobus
en de Rivecourt; VerwOeit;
Water, Naritaio, p. 17,
241; WyttenbAchittS, Vita Ruhnkenii , p. 204; Muller, att.
-

port.

SMALLENBURG (FREDERIK WILLEM) , zoon van den vorige , werd 23 Feb, 1826 secretaris van curatoren in piaats
van Luzac.
Zfe Siegenbeek, Gesch. d. L. Hove*: , bi.

48.

SMAILEVELt (BO, giaveui , Van Wien k iaiikn verUielat
het Beteg .van 's Hertogenbosch , met het adies Vim R. A.
Coster, te Amsterdam, 2 blade', in fol, aan eiktax,
Zie Kramm.
SMALTIUS (NoAcH), chirurgus en operateur to Haarlem,
in 1629 geboren. Er bestaat van dezen 0 -eleerde een afbeelding van J. Suyderhoer naar W. vanleemskerk, kl.
fol. met 8 reg. Holl. vers van W. van Niewenhuyzen.
Zie Muller, Cat. v. port,

bl. 238.

Sitl..kLTUS (J.) gaf in het lick:
Praerlegging van J. gceijeritS atmqtzancle dE eertheid des kOtdelijken wezeris. 1664. 8°.
Zie Abcoude, 2Vaamr. bl. 356.

' SMEER (JAN) , te Am'sk&dain getkifen , was laticitehipSiehil.
der. Ook beoefende hij 'de etskungt ; ze§ btlikA etsen ,
zeldzaam voorkomen zijn van hem beketzd. Zij stellen rdiren ,
sloten , watervallen , met menschen en vee gestoffebid ,
Hij overleed in 1729. Zijne nagelaten kunst went ded 6
April 1729 te Amsterdam verkocht,
Zie

immergeel; Kranim,

SMELTZING (AREND), zoon van San A ien dS en
Maartje Maertens van Huchtenburg, *ad iiiItt2
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tot vvapensnijder der stad Leiden aangesteld , in plaats van
Re i nier Tr a p. Hie huwde driemaal , 1. met Ad riana
Sevenhoven (1662), 2. met Adriana Sehrevelius
(1676), 3. met Maria Luipaert, wed., van Daniel
P aau w. Wi overleed te Leiden d. 4 October 1710.
SMELTZING (JoHANNEs), zoon van CI uiring Jans
Smeltzing en Margareta Cornelisdr. van Roen,
werd in 1656 te Leiden geboren. Hij was even als zijn oom ,
een verdienstelijk stempelsnijder en bekwaam teekenaar , en
vervaardigde , gelijk deze , verscheidene zegels voor de stad en
de lakenhallen. De medalje , door hem uitgegeven op den in
1690 te Rotterdam onthoofden Coster m an, zoo men zegt ,
naar de teekening van den ridder van der Werff, bragt
hem in groote moeijelijkheden. Men vervolgcle hem in regten , waarop hij de wijk naar Frankrijk nam , doch de magistraat te Leiden handhaafde hem in zijn burgerregt , en hij
keerde naar Leiden terug. In Februarij 1693 ontving hij
van de regering van Leiden 1150, wegens het maken der
zilveren medaljen op de Fontein , Academie en den Burg.
Van Loon vermeldt nog andere door hem vervaardigde medailjes. Hij huwde , 1. met Gee rtru id a van Hove (1677) ,
2. met Catharina Schrevelius (1680), die in 1720
overleed. Hij zelf stierf den 18 October 1695 , nit het tweede
huwelijk drie dochters nalatende.
SMELTZING (JoHANNEs) , zoon van Arend (zie hoven)
werd den 6 Julij 1668 te Leiden gedoopt , werkte van
1696-1709 voor de stad Leiden , als wapensnijder en leefde
nog in 1732. Hij huwde in 1693 Elizabeth de Paauw.
SMELTZING (MAARTEN of MARTIN.) , ro.ogelijk de broeder van den vorige. Ook hij was medaljeur , bloeide in 1711 ,
doch bleef in de kunst verre achter zijn broeder. Wij bezitten van hem de gedenkpenningen , op Karel III, koning
van Spanje , op Augustus II, koning van Polen en meer
anderen. Hij huwde den 8 Januarij 1701, Anna Bent,
weduwe van Arnoud van R ij k e 1. Zijn naam en tijdgenoot , ook medaljeur , huwde 1 April 1713 Aletta Loos,
wed. van Jacobus Oosterwout.
Zie Immerzeel; Kramm; It. Elsevier, in Nay. 1860, bl.
246; Wap , Astrea, IV Jaarg. 1854, bl. 68, 69.

SMELZ (GunaaumE), in het laatst der 16 eeuw glasschilder te Luik.
Zie Messager des sciences, Gand 1858, p. 341; Kramm.
SMET. (DE) Zie VULCANIUS.
SMET (ADRIAAN DE) , beeldsnijder en beeldhouvver te Ou-

denaarde, in het einde der 16e eeuw.
Zie Kraram.
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SMEDT (Gnus DE) , in 1440 te Brussel geboren , trad
daar in de orde der Karmeliten , studeerde te Leuven in de
philosophie en theologie (1461) werd baccalaureus of licentiaat
raad der universiteit (1468) , eindelij k doctor , vooral legde
bij zich toe op het prediken. Aartshertog Maximiliaan,
deed om zijnent wit veel goed aan zijne orde , en beval zijn
zoon Phi lips de Scbo one, een kapittel van het gulden
vlies (17 Jan. 1500) in zijn klooster te Brussel te houden ,
toen hij vvaarschijnlijk er prior van was. Hij was langen tijd
regent van het collegie zijner orde te Leuven.
Hij overleed in 1506 , in den ouderdom van 65 jaren.
Hij schreef

Commentarii in libros Ruth et Job.
Commentarius in Euangelia.
Commentarius in Epistolam Pauli ad Romano8 , etc.
In Magistrum Sententiarum.
Determination., Theologicae.
Qnaestiones ordinariae.
Oration., et collation., variae ad clerum.
Sermones ad populum per annum, tam de Tempore, quam de
Sancti,
De Testament° Christi in cruce.
Praecepta vitae religiosae.
Contra Proprietanos.
De ortu Religionum.
Chronicon °Minis Carmklitarum.
.Historia Brabantiae.
Zie Possevinus, appar. (1608) T. I. p. 14; Vernulacus
Acad. Lovan, 2 edit., p. 133, 134, 273; Val. Andreas, BibL
Belg., p. 25. 26; Fasti, p. 72, 91, 331; Foppens, Bibl, Belg. ,
T. I. p. 33; Paquot, Mom., p. 638-640; Daniel Virg.
Maria, Vinea Carm., p. 289, 290; Cosmas de Villiers, T. I.
p. 5, 6.
SMET (ABRAHAM DE), dichter uit de tweede helft der 18.
eeuw. Zijne poeziej is verspreid en van luttel waardy.

Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.
SMET (ANDREAS DE) waarschijnlijk een geestelijke , die in
1531 te Brugge leefde. Hij is niet de schrijver van , maar
had deel aan bet scbrijven van de Vlaamsche Chronyk , getiteld : Dits de excellente Cronike van Plaendere beghinnende van
,

Liederick Buc den eersten forestier tot den laetsten, die doir
haer vrome feyten namaels Graven van Vlaenderen ghemaeckt
worden , achtereenvolgende die rechte afcomste der voors. Graven tot desen omen doorluchtigsten Hooghgeboren Keyser Karob ° , vermeerder des Rijc , gheboren le Ghent XPre, gheAan bet einde
print 't Antwerpen bij mij Willem Porsterman.
leest men : Rude es gheprent Tantwerpen, bij mij Willem

Porsterman, buyien die Conerpoorte in den gulckn Benhoorn ,
clack

anno MCCGCC ende XXXI, ende es toleyndt den Xlsten
der maent

Zie Paquot. 31dm. , T. X. p.186; de Wind, Bibl.,. Geschieds.
bl. 125.
SMET (JAN)
schreef :
Jen Ar. Heydanus en Abr. Jacobs, predikers in Leyden.
Gedr. voor J. Smet , op den 8 dagh der nz. Oct. 1663.
Jen Barent Wingert , pred. der Geref genoenzt en aen tijn
medebroeders in Leyden, ghedr. voor J. Smet 1663.
_den Joh. Hollenbeeck, prediker te Leyden en aen alle in
woonders der aerden. Gedr. voor J. &net, 1663.

Zie Rogge, Gesch.

b'etrefir. ie Aed. fiery. kerk ,

M.

46.

SMETIUS (ANTomus), kanunnik en aardspriester der
cathedrale kerk te Gend , worth door V al. Andreas een
welsprekend geestelijke genoemd en gaf in het licit:
()ratio in Tune. Caroli Magni Episc. Gandav.

Zie Val. Andreas,
T. I. p. 92.

Bibl. Belg.

p. 76; Foppens, Bibl. Belg. ,

SMETIUS A LEDA. (HENRicus) werd 30 Mei 1535 te
Aalst in Vlaanderen geboren. Drie jar. ourl , verloor hij
zijn vader , Robert Smetius, die aide& d, bettekking
van geneesheer bekleedde. Zijd moeder tiam nu de moeijelijke taak der opvoeding op zich. Vijftien jaren oud zette hij
de Ghost. Pylkagorae ac Pkocylidis , de Batrachomyonzachia
van II b m r us en de Historia Susannae in het latijn over,
en gat ook bliiken van ervarenheid in de latijnsche poezij.
Hi) studeerde te Leaven in Olb medieijnen en verkreeg te
Bologne den cloctoralen hoed. In zijii Vaderland weergekeeid,
leefde hij zes jar. to Antwerpen , waarna de vervolging orn
de Odsdienst UM de Wijk deden hem. naar Heidelberg,
waar hij 'db geneeskunst onderwees en onder anderen geneesheer was van den keurvorst Frederi k III en zijnen zoon C asimie r.
Hij hue 13 San. 158 Johanna van den Corp ut,
dochter van tartholomeus van den Corput, griffier,
en secretarls van Breda , en Catharin a Montens, geboren
cien 8 October 1534, den 14 Mei 1589 gestorven , nalatende , 1. Johan ri eS Smetius, onolmktd getorven , g.
Catharine. Smetius, gehuvvdm'et Wynandhs Sonsius,
3. Johanna Snietids, e,,ehuWd Met Janus Gruterus,
professor in de geschiedenis te Heidelberg , Aemilia S. tiils . gehtivvd met L u ea, StoekeliuS dr. 6.1., vervolgens
met So esefiius, geheimraad van den keurvorst , eindelijk met
Philip v an Massyn.
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Smetius overleed den 15 Maart 1614.
Zijne schriften zijn:
Prosodia, de Syllabarum quantitate, ex Vet. Poetarum
auctoritate. Francofs 1611. 8°. etc.
Juvenilia Sacra, ut Regum Judaicoruns lib IlL Elegiarunz
libri IL Odarum lib. I. Susannae lib. I. Heydelb. 1594. 8 °.
Miscellanea Medica libris XII. Francof. 1611. 8°.
Bij Gruteru s, Del. T. IV. p. 358, 359 komen 6 Distieha
van Smetius voor.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. , p.368; Foppens, Bibl. Belg.,
T. I. p. 311; B alen, Beschrijv. v. Dordrecht, hi. 1047; Melchior
Adam, de Vita Medic., p. 421 ; Hoeufft, Pam. Lat. Belg., p.
56; Peerlkamp, de Poetis. Lat., p. 245; Wassenberg, Oratio
Funebr. Schraderi, p. 25.

SMETIUS (JonANNEs) of JOHAN SMITH werd den 10
October 1599 te Aken geboren. Hij was de oudste zoon van
Johann Smith, uit Kettenis in het Limburgsche, en
Maria Raets, uit het land van Gulick. Zij dreven te
Aken een aanzienlijken lakenhandel , then zij , om de vervolgingen van wegen de godsdienst te ontgaan , later naar Nymegen overbragten. Reeds vroeg openbaarde S m et i u s buitengewone geestvermogens, 't geen aanleiding gaf , dat hij
voor de studien , inzonderheid die der godgeleerdheid , werd
besternd. Zijne eerste opleiding ontving hij te Odenkirchen,
nabij Dusseldorp, hij vervolgde zijne studien te Harderwijk ,
werwaarts ziain vader hem , wegens de godsdienstvervolgingen
bad overgebragt, onder Johannes Isaacus Fontanus.
In den aanvang van 1609 , geleidde hem zijn vader naar
de boogeschool te Heidelberg, waar hij o. a. de beroemde
Abraharnus Schultetus en Henricus Alting hoorde.
In 1611 tot de predikdienst toegelaten, verliet hij Heidelberg orn gedurende eenigen tijd te Geneve te vertoeven. Vervolgens deed hij een reis door Frankrijk en Engeland, en
hield zich eenigen tijd te Londen op. In 1612 keerde hij
naar Aken terug en werd bet volgende jaar predikant te
Sittard. Hier had hij Wernerus Tesschenmacher,
de schrijver der Annales Clivienses tot ambtgenoot, welke
welligt heeft medegewerkt om op de historische studie zijn
aandacht te vestigen. Reeds in bet volgend jaar word hij door
het Spaansch geweld van daar verdreven en begaf hij zich
naar Sedan , het toenmalige protestansch Athene, waar hij
uitgenoodigd werd , om, bij afwezigheid van François d'O r,
namaligen huisprediker van Hugo G ro tiu s de hoogduitache gemeente aldaar te bedienen. Omstreeks dezen tijd (1615)
verwisselden ook zijne ouders , van wegen de godsdienstvervolgingen hunne woonplaats Aken met Nijmegen, waar zij door
den magistraat met het burgerregt vereerd werden. Deze ver48
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plaatsing gal aanleiding dat S ni,tius, het nieuwe vaderlijke
verblijf bezoekende , op begeerte van den Nijmeegsch.en kerkeraad , voor de eerste maal eene Nederduitsche leerrede hield ,
gelijk hij kort daarna zijne bekwaamheid , om ook in de
Fransche taal te prediken , te Sedan ging beproeven. Daar
werd hem door den hertog van Bouillon , beer van Sedan , het
openstaande hoogleeraarambt, door de afwezigheid van dr. A. rthur
Jonston aangeboden en door hem aangenomen. Hij aanvaarde
op zijn vijfentwintigsten verjaardag dezen post , bekleedde haar
met roem , waarvan onder anderen de onder zijn voorzittersehap , verdedigde en uitgegeven twistsehriften ten bewijze
strekken. Ook de later zoo beroemde Samuel Boehard
behoorde tot zijne leerlingen. To, dr. A rth ur Jons ton
en Francois r waren teruggekeerd , zeicle S n etius,
van alle bedieningen verlaten , den 2 Mei 1617 in eene Fransehe redevoering de kerk en hoogeschool te Sedan , plegtig
vaarwel, en daar zijne ouders op zijne terugkomst aandrongen ,
begat hij zich naar Nijmegen , waar hij reeds in het volgende
jaar (1618) tot leeraar bij de hervormde gerneente werd beroepen ,
en huwde hij in 1626 Johanna Bouw ens, nit een aanzienlijk geslacht uit Maastricht , dat mede om der godsdienst nil te
Nijmegen eeue schuilplaats gezocht en gevonden had. Zi
overleefde hem vele jaren en schonk hem elf kinderen. Hij
overleed den 30 Mei 1651. Zijn vriend en ambtgenoot
Abr oh am Tieleni us of T hi els, sprak eene lijkrede op
hem uit.
Smetius was zeer verdraagzaam en een der hoofdaanleggers van het Nijrneegsche accoord , (Maart 1623). Zijne dienst
wad door velen begeerd , doch hij bedankte evenzeer voor het
hem aangeboden predikambt te Amsterdam als voor dat van hoogleeraar te Harderwijk en Groningen. Hij maakte zich vooral voor
Gelderland hoogst verdienstelijk door irr den tot dien tijd zeer
verwarden toestand der Ned. Herv. kerk in eenige orde te
brengen en regelde met dit doel de verspreide kerkel. besluiten , en de Synodale Re8olutien door zijn zoon uitgegeven ,
hebben mede aan zijne werkzaamheden den eersten oorsprong
te danken. Hij bezat groote ervarenheid in de oude , ook in
de Oostersehe talen , doch bovenal muntte hij als beoefenaar
der Romeinsche oudheidkunde nit. Zijne verzameling van
oudheden , door hem begonnen , en door zijn zoon vervolgd
werd toen niet geevenaard , zeker niet overtroffen. Tussehen
1633 en 1702 werd deze collectie door meer clan 3000 geleerden bezigtigd. Nicolaas Heinsius vervaardigde een
epigram op dezen sehat. Alle , ook buitenlandsche geleerden
was hij in dit vak van studie ten vraagbaak. Met de uitstekendste geleerden van zijn tijd , hield hij briefwisseling , o. a.
met Daniel en Nic. Heinsius, Claudius Salmasius,
Joh. Fred. Gronovius, Constantyn Huygens,
,
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Fredericus Spanheim, Joh. Polyander a Kerckhoven, Andreas Rivetus, Anna Maria a Schurman
en anderen.
Zijne schriften zijn :
Oppidum Batavorum, 8eu Noviomagum. Liber $ingularis,
quo ostenditur Batavorum oppidum, Corn. Tacito Lib. Hist.
V. CXIX memoratum , esse .Noviomagum, eâdemque operd
plurima traduntur quae Batavorum originibus , historiae, reique
publicae et antiquariae illustrandae faciunt.
Amst. 1()45.
(Sommige exemplaren tellen 1644). 4°.
Hij verrijkte de tweede uitgaaf van het werk van Fortunius Licetus, de reconditis antiquorum lucernis. Paduae
1662 , op verzoek van N. Hein sius, met eene geleerde verhandeling de lucernis veterum reconditis.
Antiquitates Neomagense 8, sive notitia rarissismarum rerum
antiquarum, quad in veteri Batavorum oppido studiose comparavit Joannis Smetius Pater et filius.
Noviom. 1678. 4°.
Beschrijving en chronyk van de o2tde stad der Batavieren.
De eerste door hem in het Latijn gesteld en zoo geplaatst in
de Latijnsche uitgave van de beschrijving der Nederlanden
van G uicci ar dini, werd door zijn zoon vertaald en omgebverkt. De Chronyk tot het jaar 1300 loopende, werd
mede door hem nagezien tot op het jaar 1591 vervolgd en
to zamen met de Beschrijving , bij Regnerus Smetius,
in een 8°. boekdeeltje uitgegeven. G. C. in de Be to uw
heeft later van (lit boek eene verbeterde en grootelijks vermeerderde uitgave bezorgd , in welke de geschiedenis van Nij.
megen , voornamelijk uit de aanteekeningen van zijn vader,,
tot op het jaar 1784 vervolgd is (Chronyk van de Stact der
Batavieren , nevem de beschrijving van Nijmegen, door Jam,
nes Smetius, uit de eigenhand. aanteek. verbelerd en vermeerderd, voorts vervolgd tot den jare 1784.
Nijm. 1784.)
Beschrijving van eon ten jare 1627 te Nijmegen ontdekt
overblijfsel van het eerste Christendom , door den zoon in de
Antiquitates Neomagenses medegedeeld , en door in de Betouw
afzonderlijk uitgegeven (be Sarda set& Carneola crucem et
pisciculos referente, ad quartum lapidis jactum infra Nem.gum non procul a V ahalis ripa inventa. Neomagi 1785. So.)
Commentatiuncula in C. Corn. Taciti Hist. Lib. V. cap. XIX,
ubi Bellum Batavicuin narrat a Cerealo cum Claudio Civile
gestum et exustum a civile Batavorum oppidum. Qua ostenditur non legendum apud Tacit/cm, Batavodurum sed oppidum
Balavorum, nec Batenburgum, neque si Neomagion exeipias , locum me, cui id Batavorum oppidi nomen conveniat,
door in de Be to u w in 1785 te Nijmegen uitgegeven.
Eene algemeene opgave van den door Sm e ti us opgelegden
schat vverd het eerst achter den catalogus zijner nagelaten
Boekverzameling gedrukt (Indiculus generalior supellectilis
.

48.
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antiguariae et numariae a Cl. v. Jo/i. Smetio colleetae ,
achter
Catalogu8 liôr. viri rev. atque cl. Dn. Joh. Smetii.
den
Leydae X Sept. 1653.) Later verschenen er nog twee uitgaven van , te Amsterdam en te Nijmegen. De briefwisseling
van Sme tills is verspreid in verschiliende collecties , b. v.
in de Syn. Bpi's& Burmanni , de Bpistolae van Salmasius ,
Casaubonus , A. M. a Schurman enz , deels door in de Bet ou w
en N. C. :Kist uitgegeven. De laatste geeft ook een lijst
zijner verstrooide Latijnsche gedicbten , en deelt er zelf mede.
Ook vindt men een Latijnsch gedicht van zijne hand achter
het werkje , door Smetius, bij gelegenheid der verovering
van Maastricht uitgegevcn en getiteld : Oude-nieuwe Wereld ,
of veranderinghe in dese Nederlanden met het overgaen van
Maestrieht te verwachten. Gedruckt in de oude stad van de
Batavieren. Anno 1632. Ook gaf hij een of meer stukken
betreffende de commanderie-goederen van St. Jan te Nijmegen,
die , na het overlijden van den commandeur , Bern h. v a n
Golstey n iii 1638 , door de regering tot onderhoud der
scholen , kerken en kerkendienst aanvaard waren , maar eerlang
tengevolge van allerlei door de leden dier orde in het werk
gestelde listige maatregelen , gevaar liepen om weder aan hunne
nieuwe bestemming te worden onttrokken. (Gedruckt in 't jaer
1643).
Zijn portret vindt men bij K sit en Royaards, naar de
oorspronkelijke crayon-teekening gevolgd.
zie Saxe, Onom., T. IV. p. 438; Pars, Index Bat., p. 131-134;
Foppens, Bibl. Belg., T. II. p. 732, 733; Corn. Val. Vonck,
Beschrijv. v. Doesburg , (voorr.) Paquot, Mdm. , T. III. p. 221-225;
Witte, Diar. biogr. ad annum, 1651; Bouman, Gesch. d. Geld.
Hooges.. D. I. bl. 43, 93, 110, 118; 256, D. II. bl. 656; Kist
en R o ij aards, Archief voor kerk. Gesch., D. IV. bl. 119 volgg. ;
Glasius, Godgel. Ned.; Hoeufft, Pam. Lat. Belg., p. 56;
Peerlkamp, de pads Neerl. , p. 359; Hoogstraten; Kok;
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Mu,
1 er , Cat. v. portr.

SMET1US (JoHANNEs) , 1) zoon van den vorige , den
1 Mei 1636 to Nijmegen geboren , werd den 25 April 1653
door den rector Pet rus Wierich ad lectiones publicas gepromoveerd. Reeds den 26 Aug. van het volgende jaar verdedigde hij onder G ui lielmus Soudan L. A. M. Eccles.
Gal. Conc. nec non Philosophiae Prof. Neomagus eene
Disput. Philosophica de Philosophia in Genere , welke hij in
de opdragt aan de gedeput. des Nijmeegschen Quartiers noemt ,
Nclisputationum omnium primam in bac illustri schola habitam.”
De illustre school namelijk , ofschoon eerst in het daarop vol1 ) Zijn broeder Reinier, in 1639 te Nijmegen geboren , leerde
na zijns vaders dood bij Mr. Cornelis Jacobsen Noenart, te
Utrecht, den boekhandel , om zich eerst , voor korten tijd te Amsterdam , vervolgens in zijn vaderstad te yestigen.
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gende jaar plegtig ingewijd , was toen reeds in werking. Hierop
vertrok hij naar de Hoogeschool te Utrecht , en deed , na
volbragte academische loopbaan , eene reis door Frankrijk , waar
hij mede aan eenige hoogescholen vertoefde. In het jaar 1661
werd hij eerste hervormde predikant to Ubbergen , in het volgende jaar te Weert , in 1670 in het schependom van Nijmegen , en in bet volgende jaar in deze stad zelve , alwaar
hij de Hervormde gerneente bediend heeft tot aan zijn dood ,
welke voorviel den 15 Mei 1704. In het jaar 1675 was hij
crehuwd met Catharina Bannet.
Hij gaf in het licht de door zijn vader verzamelde Synodale
Ordonnantien ende Resolution, tot nut, dienst en gerier der
Kercken onder de Chr. Synodus van 't Hertogdom Gelre en 't
Graefschap Zutphen gehoorende , na ordre van Hooghgemelde
Christelijke Synode uytgegeven door Joannes Smetius J. F.
predicant tot Nijmegen.
Nijmegen , 1699. 4°. 2. dr. Nijm.
1736. Veel tijd en arbeid besteedde hij aan bet nog ongedrukt voorhanden , zeer belangrijke Repertorium van politieke
Ook gaf hij supplementen tot
besluiten en kerkelijke zaken.
bet jaar 1699 op eene Synopsis der Resolutien, zoo van de
Nat. ale particuliere Synoden van 't Herloghd. sedert
1675.
de .Reformatie vervolght to
Zie, behalve het vorig artikel, Saxe, Onom. Litt., T. V. p. 10
en Paquot, Mem. , T. III. p. 53 , die hem echter verward hebben
met Johannes Smit (die volgt); Kist, t. a. p. waar zbn af beelding naar de oorspronkelijke crayon-teekening gevolgd ; Glas iu s,
Godgel. Nederl. ; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecoart; De Jongh, 1Vaaml. der Fred. van Gelderl. , bl. ;
hi. 201.
Muller, Cat. v. portr.; Contrarem. Geschriften ,

SMETS (Am.') of SMEDT (A. D.) , komt in 166 als
lid der Kamer van Pictura te 's Hage voor. HU was een
schilder van meer dan middelmatige verdiensten , blijkens zijn
Valkenier bij eenig dood wild door IC ram m vermeld
SMETS (HENDRIK) , eon gelegenheids dichter nit den aanyang der 18e eeuw. Hij vervaardigde o. a. het grafschrift op
den Arnsterdamschen predikant P e t r us B o ud ae n.
Zie v. d. A a , N. B. A. Crit. Woordenb.
SMEUR (JAcoBus) , geb. te Zierikzee , staat als een geleerd geneeskundige te bock en leefde in de 17e eeuw. Hij
schreef Verhandeling van de Koortzen, alles door distincte en
klare redeneringen volgens de Phenomena van dien vertoond ,
enz. Middelb. bij A. v. P oulle, a°. 1685. 8°.
Zie P. d e la Reu, Geletterd Zeeland., bl. 194.

SMID (MICHAEL) , geb. in 1626 te Rotterdam , in 1693
gestorven , onderscheidde zich als bouwkundige.
Part. berigt.
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SMIDS (Lupo's) , zoon van C as parus Smids en M ar i a Sevenstern, werd d. 13 Julij 1649 te Groningen geboren. Ouderloos zijnde , werd hij door zijne vrienden tot
verdere oefening te Antwerpen ter schole besteld , twee jaren
later naar een klooster in Westphalen gezonden , van waar hij
zich in 1670 naar Groningen i) en vervolgens naar Leiden
begaf , om zich in de geneeskunst te oefenen. Na aldaar tot
med. dr. bevorderd te zijn zette hij in 1673 zich in zijn ge.
boorteplaats neder en huwde daar in 1674 Maria van
Tinga, die hem in 1682 door den dood werd ontrukt. Zijn
overgang van de Roomsche tot de Hervormde godsdienst
en zijn huwelijk met eene protestantsche juffer , Anna de
Groot, haalde hem den haat zijner bloedverwanten op den
hats , om welken to ontwijken hij zich in 1685 te Amsterdam.
neerzette, waar hij zich met de beoefening der geschiedenis , vaderlandsche oudheden penningkunde en dichtkunde , meer dan
met de geneeskundige praktijk bezig hield , en zeer gezocht
en bemind was , bij alle liefhebbers der wetenschappen. Door
eenige van deze op zekeren tijd onthaald zijnde in de herberg
de Keizerskroon , en ten behoorlijke tijde naar huis willende
gaan , viel hij ongelukkig van de trappen en overleed dientengevolge eenige dagen later, den 7 Mei 1720. Als geneesheer maakte hij zich bekend door eenige geneeskundige aanmerkingen die in B1 ankaart 's Collectio medico phpica, oft
loll. Jaarregister, cent. VIII. p. 108 voorkomen. Als dich.
ter verhief hij zich niet boven het middehnatige. Hier en
daar ontdekt men in zijne poezij , vonken van dichterlijk vernuft. Voor het tooneel dichtte hij De Deboosjant, of de Mostellaria van Plautus , blsp. vertaald, verschikt en berijmd.
..kmst. 1686.
Konradijn, trsp. Alit. 1686. De Maats. van Ned. Letterk.
bezit een exemplaar met voorberiyt en hs. er voor , en Kritiken
over de Stellingen van Konradijn verantwoord in
hs. er achter.
De geschaakte Ginthia, klsp. getrokken nit de verwaande
krijgsm. an van Plautus. Aid, 1688.
De Cinthia geveinst, Pelegrim, traardin, Ridder, Meit , Doctoir en de Dood, met Rosetta, die ageert voor Zaccagnino ;
blsp. z. pl. of j. 4°.
De Knorrepot , of de gestoorde Doctor; blsp.
Aid. 1695
(met een vers van L. S. ,Aan den Heer I. D e P(i n t o) in
het licht gevende" dat stuk.
Jaarieest op de Geboortedags-keeringe van de neer Jacob de
-

1 ) Hij studeerde aldaar onder G er. Lammen s. S m id s ver.
baalt dat deze hoogleeraar eenige dagen lessen gaf op een geopende
dogge , omdat bet zeldzaam was een mensehen lijk te kunnen verkit gen.

769
Wilde , handhaver der hoof/ edele Medaliekunde d.
14 Dec.
1690. Muz,ykspel. Gedr. voor den Ant. z. j.
Ter Geboorte-vermaaning van de h,eer Jean de Wolf, d.
27
Jan. 1718. Verjaarspel. Gedr. voor den Auth. z.
Al deze stukken zijn onder den titel Tooneelpoezy vereenigd.
In 1744 en 1759 verseheen te Amsterdam zijn Overgebleeven
Tooneelpoezy , bevattende, behalve Ter Geboorte-vermaning van
J. de Wolf en Jaarfeest van J. de Wilde: Roderik of de verkrachte Florinde ; &8p. en De Spookende Minnaar , of de verdrukte Gelieven; blsp. met het leven van den dichter.
Behalve dezen tooneelarbeid gaf Smids: Galleride ofte Proef
van syne dichtoefenin,gen, met noodige verklaaringen verrykt.
Groningen 1685. 4°., aan Katharina Les cai 11 e opgedragen en versierd met gedichten van T i ti a Bro ngersm a,
Lamb. Bidloo, J. A. Itappardus, Corn. van Alten,
Sam. Bosch, Joh. Martinus Trommius, Ger. Schrooder, Johan Jacob Monter. In 1690 verscheen te Amsterdam een tweede druk in 8°- met den titel L. S. M. D.
Groninganus , Gallerye der uitmuntende vrouwen, of derzelver
Deugden en Ondeugden, in Byschriften en Sneldichten vertoont ,
met Verklaaringen en kunstplaaten verrykt.
Hierop volgden
De Roomsehe keizers, in biischriften vertoond.
Amst. 1687.
De Roomsehe keizerinnen in bijschriften vertoond.
Amst. 1688.
Oranjes overtogt naar Etzgelandt , of Beschryvinge van Romein de Hooges prenten (te dier gelegenheid) met Byschriften.
Amst. 1689. 8°. Poezije, Amst. 1694. 8 .. 1724.
Als penningkundige wordt hij nevens Oud a an genoem.d.
Men heeft van hem Letterkunstig ontwerp der aanmerkingen
over de Roomsche Gedenkpenningen.
Amst. 1693. Tooneel
van Staet der Roomsche Keizeren, neevens deeser groot Huntkabinet. Amst. 1694 , fig. 8. Romanorum Imperatorutn Pinacotheca, s. duodecim Imperatorunt simulacra, Elogiis , Numismatibus et Historia Suetoniana ill. atque exornata.
Amst.
1696, 4°. 1699. 4°. fig.
.Emblenzata heroica, of de Medalische sinnebeeld,n der
36
Graaven van Holland, met kunstpl.
Amst. 1712. 8 ..
4 Als oudheidkundige ntaakte hij zich bekend door zijn
Schatkamer der Nederlandsse oudheden, enz. , met LX verbeeldingen geteekend door R. Rochman.
..kmst. 1711. 8 .., waarvan de tweede druk , vermeerderd met Aanteekeningen door
Pieter Langendyk te Amsterdam in 1737, en de derde
vermeerderde druk in 1774 in 8°. , en in 1778 een Aanhangsel , m. pl. alien bij een versaameld en in orde gebragt door
Th. van Brussel, verscheen. Voorts gaf hij Korte Levensschets
der Graven en Gravinnen van Holland.
Amst. m. pl. 4°.
Ook verrijkte hij de Kleeisch,e, Zuid-Hollandsche Arcadia
van C. Bruin, Amst. 1716 , met aanteekeningen , en gaf
Oorlogend .Europa of korte Chronyk.
Amst. 1715. 8°.
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Smids gaf ook een nieuwe uitgaaf van Martales,
additis numismatibus historias atque rilus illustrantibus.
Amst. 1701. ; S°. Pictura, loquens sive heroiarum tabularum Iladriani Schoonebeek enarratio et explicatio.
1695. 8°. met 60 platen en Alle de werken van Publ. Ovidius Nan. — in de Nederl. taal overgebragt door Abraham
Palentyn, met verklar. en uitleggingen verrzjkt door L. S.,
waarvan het eerste deel met omtrent 300 platen van de Clerk
te Amsterd. in 1700 in 4°. verscheen ; de beide overige volgden nog in hetzelfde jaar. Zijne nagelaten mss. berusten
gedeeltelijk in de Bibliotheek der Utr. hoogeschool , en waren
vroeger in bezit van J a c. Koning en J. J. van Voorst
In de Bibliotheek der Maats. v. Ned. Letterk. berust een 4°.
deel met brieven van en aan hem. Uit deze blijkt dat 0 u th o f veel op had met zijn Schatkamer, , door hem een Schatrijke Schatkamer genoemd , en dat hij van S m id s ms. Diluviana
bij het bewerken zijner Watervloeden gebruik maakte. Ook bield
Smids met hem, Harken roth en Gerard Croonenburg briefwisseling over een Alineraal kabinet , met Jonas
Paulus Wiess over den aardkloot en zijne inyewanden ,
met Simon Schijnvoet, Over schelpen en visschen, met
Gelbert de Flores, over de duinen, veenen, met A. Tijmess over Tooneelpoezii , enz. ook was hij een der redacteurs
der Maandelijksche uittreksels of Boekzaal der Geleerde wereld.
Hij is meermalen afgebeeld , oa a. ten voeten uit door P.
Schenk en als penning , in bas-relief , zwarte kunst. Nog
eenmaal , in zwarte kunst, in 4°.
Zie Leven van L. Smids vcior zijn Overgebleeven Tooneelpoaij
met portr. ; S axe , Onom. lit. T. V. p. 511 , 512; Bidlo 0, Panpoeticon , bl. 53, 54, 281, 282; Siegenbeek, Bekn. Gesch. d.
Ned. Letterk., bl. 194; Cat. d. Maats. van Ned. Letterk., D. I. hi.
246b, bl. 194. D. II. hi. 23, 43, 536, D. III. hi. 216, 254; van
Voorst, Bill. de liter., p. 68; Boekz. v. Europa, 1695a. hi. 32,
1700b. bl. 834; van der Chijs, Penningk. tijds., St. V. hi. 417,
418, CataL de la Bibl. du Cabinet de Medailles delaisse par M.
Pierre van Damme, p. 114; Mr. Bodel Nyenhuis, Topogr. lijst,
no. 88; Cat. (J. Koning) 976, bij P. den Hengst, Amst. 1828,
p. 103, 104, 108; V. Doorninck, Pseud. en Anon., hi. 474; Cat.
mss. J. v. Voorst, p. 130. N°. 842; Hoogstraten; K.k;
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt, Muller, Cat. v. portr.; Arrenberg, Naamr., hi. 478.

SMIDT (HENDRIK) , kunstschilder te Antwerpen , lid van
het St. Lucas.gild in 1541. Hij leefde nog in 1568.
2ie Kramm.

SMIDT (JoHANNEs) , tooneeldichter uit de 2' helft der
17. eeuw. Van hem bestaat Eurymedon en Pasithea , o
Geluckiyh Bedrog : bly eyndend trsp. yesp. op de Amst.
Schouwb. Amst. 1668. kl. 8°.
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Zie Witsen Geysbeek, B. 4. C. Woordenb., D. V. bl. 299;
Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk.,

D. H. M. 195.

SMIENT (CoRNELis Joon.), dapper zeeheld in den tweeden Engelschen oorlog , t 665-1667. Hij behoorde tot de
moedige uitvoerders van het ontwerp tot het vernielen van
nog drie vijandelijke Engelsche admiraalschepen op de rivier
van Rochester.
Zie J. C. de Jonge, Geschied. v. h. Nederl. Zeewezen,
bl. 444, 445.

SMIENT (OTTo BARENDsz.) gaf in het licht :
Naamwyser v. d. regeerders enz. van Amsterdam.
1682.

D. II b.

Amst.

Zie Cat. Meulma, bl. 87.

SMIES (JAcoB), 11 Junij 1765 te Amsterdam geboren , werd
door J. G. W a1d o r p en J. Ek els, Jr. in de teekenkunst
onderwezen. Hij muntte welhaast dermate als teekenaar uit , dat
hem op de stads teeken-aeademie en bij de Maatsehappij Felix Meritis alle prijzen werden toegewezen. Zijn voornaamste
bestaan vond hij in het onderwijs in de teekenkunst , doch hij
is ook bij het publiek bekend door zijne boertige teekeningen
in omtrek vervaardigd voor de Boertige reis en andere vernuftige
werken van Fokke Simons z. en vooral door zijne mindere
karakatuurachtige teekeningen voor de werken van den comischen romanschrijver , die zich van den verdichten naam .B ru no
D aa lb erg bediend heat. Ook voor andere boeken vindt
men geschaduwde prenten door Smies geteekend. Van tijd
tot tijd vervaardigde deze geestige teekenaar ook schilderijen.
Zoo komt op de verkooping van de Boer, Amst. 1840 , een
kloek schilderij voor , voorstellende een Gezigt op het stadhuis ,
de Waag en de Nieuwe kerk op den Dam te Amsterdam,
die
voor f 120,00 werd verkocht. Hij overleed 11 Aug. 1833. Zijn
portret door H. W. C asp ari del. , J. E. Marcus sculp.
gaat in prent uit.
Zie v. Eynden en van der Willigen; Immerzeel;
Kramm; Kunst en Letterb. , 1833. D. II. bl. 130; Verwoert;
Kobus en de Riveeourt; Muller, Cat. v. portr.
SMINIA (YETsE VAN), geboren den 4 Julij 1625, was de
-

zoon van Hessel van Sm inia en diens tweede vrouw
W ij tske van Hoppers. Den 28 November 1650 als
advokaat ingeschreven , werd hij drie jaren later , 15 Februarij 1643 , raadsheer in het Hof van Friesland en den 2 Julij
1669 grietman van Gaasterland vervolgens lid van gedeputeerden en van de Staten Generaal. Hii overleed den 16
December 1678 , bij zijne vrouw Anna Maria, dochter van Hobbe van Baerdt, grietman van Haskerland ,
en diens tweede vrouw , geboren 11 Februarij 1630 , met
welke hij den 23 Mei 1653 gehuwd was en overleed den 6
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Sept. 160 , elf kinderen nalatende. Beide liggen in de Galileer-kerk te Leeuwarden begraven.
Zie Wapenb. Sminia Gen. 8; Naaml. d. Rad. bl. 41; Bae r d t
V. Sminia, N. Naamlijst v. Grietm.,

bl. 381.

SMINIA. (FREDERIK VAN) , zoon van den vorige , werd 1
December 1664 geboren. In 1685 was hij kapitein , later
ritmeester en sedert 21 Maart 1689 grietman van Utingeradeel , welken post hij meer dan 62 jaren heeft bekleed. In
1695 was hij lid van het collegie van gedeputeerden en in
1748 van de staten van Friesland. Hij woonde te Akkrum ,
overleed aldaar den 28 Junij 1751 en werd in de kork aldaar begraven. Hij bleef ongehuwd.
Zie Wapenb. Sminia ; Baerdt van Sminia, t.a.p. bl. 333.

SMINIA (IDzARD VAN) , zoon van Hobbe Baerdt van
Sminia, oudsten raadsheer in het Hof van Friesland en
Tetj e Geroltsm a, werd den 25 Maart 1706 tot grietman van Hennaarderadeel aangesteld , en was in 1734 lid
der gedeputeerde staten. Hij huwde den 6 Mei 1714, T j a 1n ga Ed onia, geb. 14 April 1690 , dochter van T j a !ling Edo Johan van Eijsinga en Sijts Aebinga van
Hu m al d a, en had bij haar 9 kinderen. Zij woonden te
Womrnels. Hij overleed den 22 Junij 1754 , in den ouderdom van 65 jaren en werd , te Wommels bij zijne vrouw , den
27 Julij 1733 gestorven , begraven.
Zie Woordenb. Sminia, Gen. 10 ; Geogr. Woordenb. v. Fried.,
bl. 138, Baerdt v. Sminia, t.a.p. bi. 248.
SMINIA. (TJALLING ABDo vAN), zoon van den vorige ,
den 18 Julij 1716 geboren , werd den 24 September 1754
tot grietman van Hennaarderadeel gekozen en overleed den 5
Julij 1767.
Zie Wapenb. Sminia, Gen.
bl. 249.

11; Baerdt van Sminia, t.a.p.

SMINIA (JETsE VAN) , zoon van Hobbo Bae rdt van
Sminia en Ida Margaretha van Rhala, werd reeds
vroeg tot gewigtige ambten geroepen. In 1721 ontvangergeneraal van de admiraliteit in Friesland , in 1728 secretaris
der staten van (lit gewest. Hij bekleedde dit ambt tot zijn
overlijden in 1771 , en had door vecl invloed een groot
deel aan 't bestuur van zaken. De staatsstukken uit zijn pen
gevloeid , munten door kortheid en eenvoudigheid ult.
Hij huwde Wiskj e v an Haersm a en liet 2 zonen na.
zie Nederl. .Taarb.

1771; Seheltema, Staatk. Nederl.

SMINIA (HoBBE BAERDT VAN) , zoon van Je tse van

Sminia, secretaris der stater' van Friesland en van W i sk j e
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van H a er sma , werd den 8 December 1730 geboren , en
in 1757 grietman van Aengwirden. Deze grieterij verwisselde
hij den 5 Mei 1772 met die van Tietjerksteradeel , en bekleedde verscheidene commissien , zoo binnen als buiten tie
provincie als o. a. die vau lid van de admiraliteit , wegens
Friesland, te Rotterdam , en, In 1795 werd hem zijn post
ontnomen en hij met velen zijner ambtgenooten en anderen
van de meest aanzienlijke ingezetenen , wegens zijne bekende
prinsgezindheid door het graauw en opruijers op het blot,.
huis te Leeuwarden gevangen gezet en slechts door een
gelukkig toeval , het binnenruk ken van Fransche troepen ,
zijn leven met dat zijner mede gevangenen , wier teregtstelling reeds besloten was , gered. Verontwaardigd over de ondankbare behandeling zijner medeburgers , vetklaarde hij dadelijk n a zijn ontslag , nimmer weder eenig ambt of bediening
op zich te nemen , en hij heeft woord gehouden. In stilte
leefde hij te Bergum , waar hij den 23 Maart 1813 , in den
ouderdom van 83 jaren overleed. Hij huwde den 9 April
1758 met Louisa Albertina, geb. den 4 April 1738,
dochter van Hector van Glin str a , secretaris van T i e tjerksteradeel en Firitia van Glinstra, 13 jaren
vroeger dan hij overleden.
zie Baerdt van Sminia, t.a.p. bl. 136, 137.
SMINIA ( WILLEM LIVIUS VAN), zoon van den vorige ,
werd 1 Februarij 1769 te Leeuwarden geboren , was in 1790
commies ter Fin ancien dezer provintie , en , onder het bewind
van koning Lode w ij k , lid van het departenentaal bestuur
van Friesland. In 1812 was hij voor korten tijd maire van
Bergum , onder koning Willem I lid der staten van Friesland en houtvester van bet eerste dictrict. Hij was grietman
van Tietjerksteradeel , huwde 19 Aug. 1792 , Ch ristina
Eritia, geb. 1775, dochter van Hesse' Jetse van
Vierssen en Lucia Wilhelmina van Glinstra, die
hij reeds den 24 Januarij 1793 door den dood verloor. Hij
overleed te Bergum den 16 November 1822.
Zie Vernolg op de Nieuwe Naarnlijst van Grietmannen , hi. 16, 17.
SMINIA (HECTOR VAN) , oudste broeder van den vorige ,
werd deu 5 December 1763 te Leeuwarden geboren , was advocaat bij bet hot van Friesland (1785) , volmagt ten landsdage 1793) , lid van de rekenkamer en raad van Financien
voor dit gewest (1803 en 1806) , assessor van den landdrost
(1809) , raad van prefecture , lid van den manicipalen raad
van de stad Leeuwarden en president van de kantonale vergaderingen in het arrondissement Leeuwarden (1812, 1813).
Toen in het laatst van 1813 de Franschen ons land verlieten
en dice ten gevolge de prefect van Friesland , J. G. V e rstolk, zijn post nederlegde , werden aan van Sminia
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met Ennius Harm en Bergsma, toen lid van het
keizerlijk geregtshof te 's Gravenhage , de teugels van het bewind over deze provincie toevertrouwd , .der den titel van
commissarissen-generaal van het departement Friesland. Beide
bewezen gewigtige diensten aan het vaderland in die onrustige
en gevaarvolle dagen ; de eerste werd daarvoor door koning
Willem I beloond met de verheffing in den adelstand en
de ridderorde van den Nederlandschen leeuw ; ook werd hij ,
bij de instelling der staten-generaal , tot lid van de tweede
kamer benoemd. Hij overleed den 31 October 1816 , als
grietman van Idaarderadeel.
Hij huwde in 1796 Wiskj e, geboren 12 Mei 1768,
dochter van Daniel de Blocq van Haersma, voor
1795 grietman van Achtkarspelen en Maria Wybrandi,
die den 1 April 1835 overleed.
Vervolglijst van Grietm. bl. 18 , 19 ; E ek ho ff, in Handel. der
M. 151.

Jaarl. 4/gem. Verg. d. Maats. v. Ned. Letterk.,

SMINIA (Holm BAERDT VAN)
zoon van den vorige ,
werd den 30 September 1797 te Leeuwarden geboren. Na
aldaar onder den rector V alentinus Slothouwer in de
oude talen onderwezen te zijn , studeerde hij te Groningen in
de regten , en werd den 19 Junij 1821 op eene dissertatie
de Pacti8 tot doctor in de beide regten bevorderd. Spoedig
daarop zag hij zich tot lid der ridderschap van Friesland aangenomen , tot lid der provinciale staten verkozen en (18 Februarij 1823) , na het overlijden van zijn oom , Willem L
vius van Sminia, in diens plaats tot grietman van Tietjerksteradeel benoemd. Ook verbond hij zich in den echt
met Wiskje Coehoorn van Scheltinga te Heerenveen
(15 Junij 1823). De dood van zijn kind (26 Mei 1824)
maakte niet alleen een sterken indruk op hem , maar had ook
gewigtigen invloed op zijn volgend leven. Hij zonderde zich
at , zocht voedsel voor zijn verslagen geest in goede boeken ,
begon zich aan beoetening der geschiedenis van Friesland te wijden en gat reeds in 1827 in het licht : Geschiede.
nis van de onlusten tusschen de Schieringers en Vetkoopers.
Later bewerkte hij dit onderwerp , na voortgezet ijverig onderzoek meer algemeen in eene uitvoerige, doch onuitgegevene
verhandeling over den toestand van Friesland in het laatste
gedeelte der Middeleeumen. Ook gaf hij , in den racer aangenamen
vorm van romantische tafereelen uit het leven der hoofdpersonen van dat tijdvak , eene reeks van bijdragen tot de geschiedenis der genoemde onlusten in den Friesche Volksalmanak.
Deze arbeid gaf hem aanleiding tot bet bewerken van Levens
bijzonderheden van beroemde monnen , en gaf hij als eerste proeve
daarvan in 1831 Levensschetsen van Tjaard Mockema
en Wybe Jarichs Jelkama in het Men,qelwerk der
,

-
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zette hij vervolgens dien arbeid voort en gaf in 1837 zijne
Nieuwe Naamlij85 van Grietmannen, met Geschiedkundige aanteekeningen in het licit , en voegde er in 1851 een Aanhangsel bij , waarin nog een honderdtal levensberigten van beroemde
Friezen voorkomen. Middelerwijl was van S m i ni a reeds
gedurende vele jaren uit den stand der edelen lid der staten
van Friesland , en werd in 1840 daaruit afgevaardigd als lid
van de dubbele katner der staten-generaal tot herziening der
grondwet. Hem viel de onderscheiding te beurt van benoemd
te worden tot ridder der orde van den Nederlandschen leeuw,,
en zag hij zich vereerd met de benoeming tot curator van
'S Rijks Athenaeum te Franeker , welks opheffiing in 1842
hij met klein van redenen trachtte te verhoeden. Omstreeks
dezen tijd verscheen zijn belangrijk werkje , getiteld Wandelingen van mijn Oudoom den opzigter , door een gedeelte van
Leeuwarder Courant , N .. 14 en 28. Op breedere sehaal
de prorincie Priesland bevattende eene plaatselijke en geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij
Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen Dorpspreclikant, bzjeenverzameld door H. van Rolkma
(onder welken
pseudoniem v an Sini nia ook later in den Navorscher schreef).
Leeuw. 1841. kl. 8°.
Op gelijke bevallige wijze gaf hij in den Friesche YolksAlmanak voor 1844 eene uitvoerige beschrijving van de antieke Orxma-State te Menaldum met historische herinneringen
omtrent hare vroegere bewoners uit het geslacht van C am str a.
Voorts deelde hij de vruchten zijner studien mede in de
Vrije Vries over het geslacht Aebinga, over den potestaat
Juw Belles Dekama, over den Kapitein .Haring van Harinxma
enz. Alsmede in den Yolks Almanak : over het geslacht liiilama , over Seerp Galama, over den Raadsheer Jarich van
Ockinga, over den Hoveling Rienck Bockema , over Oega.
Klooster en Noordwolde en over verschillende adellijke personen
bij afbeeldingen van de Friesche kleecierdragten der 16. eeuze,
waartoe zijne aanzienlijke verzameling schilderijen , platen en
portretten hem de bouwstoffen leverden.
In de laatste jaren van zijn leven zag van Sm i nia zich
een rijke bron van onderzoek ontsloten , tom hij , op het
voetspoor van J hr. F. A. Bidder v a n R ap par d, zich onledig hield met de beschrijving van een aantal Alba anticorunz
uit de 1 6. en 17. eeuw. Drie belangrijke Overzigten met
afbeeldingen van kleederdragten en wapens zijn opgenomen
in het 8ste deel van de Vriie Fries. Bovendien gaf hij een
meer algemeen verslag daarvan in den Volks-Almanak voor
1855. Hij was sedert 1 840 bestuurder van het Friesch genootschap , en sedert 1854 lid der maatschappij van Ned.
letterkunde , en overleed den 25 Julij 1858.
Zie Eekhoff, Levenssehets van van Sminia in de ,Elandel. d.
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Mutts. VOA Ned. Letterk. , 1859; 13e Versktg v. h. Fr. Genoots.
1840-41, bl. 249, in dit van 1834, bl. 149; Naamlijst van Gridmannen (vervolg) bl. 17; Eekhoff, Cat. d. Bibl. van Leeuwarden, 95.
SMISSAERT (JOAN CAREL)
zoon van Joan C ar e I
S miss aer t, heer van Niel , bij Antwerpen , en van C o n.
st a n t ia Re ij n s t , dochter van den tweeden gouverneurgeneraal van Ned. Indie, Gerrit Reij n s t , werd den 17
November 1639 te Antwerpen geboren. Zijn lofwaardig gedrag gedurende het verblijt der Franschen te Utrecht , in 16Th,
baande hem den weg tot de aanzienlijkste ambten en bedieningen in het gewest zijner inwoning. Reeds in 1674 werd
hij voor zijn leven aangesteld tot schuot of hoofdofficier der
stad Rhenen , eene bijzondere onderscheiding weo.ens het gezag dat aan het schoutambt van Men.' boven dat
' van andere steden verbonden was en dat zelfs den burgemeester aan
den schout ondergeschikt maakte. De ridderschap van Utrecht
gaf hem in 1681 eon treffend blijk van vertrouwen door hem,
bij dispensatie en fizonder consequentie" tot haren gecommitteerde ter generaliteits-rekenkamer te benoemen. Ook was hij
kanunik ter Dom te Utrecht. Hoezeer de stadhouder Willem
III zijne verdiensten erkende , blijkt uit zijne aanstelling tot
lid van het Ed. Mo. Collegie uitmakende het eerste lid van
staat der provincie Utrecht. Daar het schoutambt hiermede
onvereenigbaar was , legde hij dit neder en werd onmiddeliA
opgevolgd door zijnen oudsten zoon Mr. Balthasar Smi ssaert , bewindhebber der West-Ind. Compagnie , raad ter
admiraliteit van Friesland. De geschiedenis getuigt dat hij
ook in zijnen nieuwen werkkring den lof van groote bekwaamheid wegdreeg en zich door eene schrandere leiding der staatsaangelegenheden beroemd maakte. Hij behoorde dan ook tot
hen die het reglement op de provinciale regering van de
maand April 1674 vervallen en vernietigd verklaarden. Hij
eindigde zijn werkzaam leven als extraordinaris raadsheer in
het hof van justitie der provincie Utrecht , waartoe hij in 1704
benoemd was. Op den 6 Januarij 170', stierf hij te Utrecht
en werd in de Domkerk aldaar met zijn wapen in 4 kwartiren begraven. Zijne echtgenoote Const ant ia C oy man s,
geb. 20 Jan. 1651 met wie hij op den 8 Januarij 1675 te
&ilea getrouwd was , schonk hem 7 kinderen en overleed to
}Thenen 6 Jan. 1724. Een zijner zonen volgt.

Zie Schelt ema , Staatk. Nederl. , D. II. p. 322; Groot Utrechtsch
pktecaatboek, D. I. p. 213 en D. II p. 1051; W. A. Bac hien e,
Vaderl. Geogr., p. 1070; Tegenw. staat , D. XXII. p. 74; Strick
van Linschoten, Gedenkschriften , D. I. p. 318.

SMISSAERT (JoAN CAREL), heer van Sandenburg , word
den, 19 Mei 1684 geboren uit het huwelijk van bovenstaande
Joan Carol Smissaert en Constantia Coym ans.
Be militaire loopbaan gekozen hebbende nam hij werkdadig
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deel aan de oorlogea van de eerste belft der vorige eeuw.
Zoo was hij tegenwoordig bij dea slag van Oudenaarden ea
bij bet beleg van Gent in 1708 en van Doornik in 1709.
In den slag van Malplaquet , waarin hij door een kogel aan
den voet gekwesst werd , onderseheidde hij zich zoozeer d.at de
generaal graaf van Nassau W o n.d enberg hem tot zijn
adjudant-generaal benoemde. Als zoodanig werd hij belast
met het overbrengen der voorwaarden van capitulatie die aaa
het beleg van Aire een einde moesten maken ; de staten-generaal vereerden hem bij die gelegenheid met een gouden
medaille hangende aan een ketting. In den daarop gevolgden
tijd van vrede werd hij eigenaar en kolonel van een regiment
infanterie en commandeur van Sas van Gent en het fort St.
Antoon. Bij het weder uitbreken van den oorlog tot luitertantgeneraal der intanterie bevorderd zijnde , werd hem het bevel
opgedragen over de 6000 man hulptroepen die de staten-g,eneraal naar Engeland zonden. Van daar teruggekeerd gat de
slag van Itocoux hem gelegenheid om van zijne tegenwoordigheld van geest te midden van den strijd blijk te geven daar
hij zich , bij het sneuvelen van den generaal-majoor V el dm a n , onmiddelijk aan het hoofd plaatste van verscheidene
bataillons die , bij gemis van bevelhebber , in verwarring geraakt waren en op het punt stonden van te wijken. Ook bij
die gelegenheid werd hij gekwetst. Dat men niet schroomde
hem , nog aan den avond van zijn leven , 's lands dierbaarste
belangen toe te vertrouwen bleek bij den in val der Franschen
in Staats-Vlaanderen, toen hij tot bevelhebber en chef over de
troepen in Zeeland aangesteld werd en hem bet commando
werd opgedragen over de generaal-majoors van Br o nk hors t.,
Zoute en Huske, de brigadiers Evertsen en Douglas,
20 bataillons infanterie en eenige eskadrons kavallerie en dra,
gonders , met 300 stukken artillerie , in alles 14000 man.
,De beroemde generaal Smissaert ," gelijk Scheltem a
hem in het levensberigt zijns vaders noemt , mogt de uitslag
niet beleven ; hij stierf in zijn hoofdkwartier te Kapelle op
Zuid-Beveland den 28 Augustus ] 747 en werd met de aan
zijnen rang werschuldigde militaire honneurs den 2 September
1747 in de kerk te Kapelle , in het graf der familie van
Tuyll van Ser ooskerk en begraven. Bij zijne echtgenote, jonkvr. Eleonora SophiaBorre van . Amerongen
was hij vader van verscheidene kinderen , die alien jong of
ongetrouwd gestorven zijn , behalve twee dochters , de eene
gehuwd geweest met den bekenden Amsterdamschen burg..
meester Henrik Hoo ft D an iels z. de andere met mr.
Us brand Kieft Balde, beer van Cronenburch , Loenen
en de Nieuwersluis.
Beldend. te Land, D. 2. p. 557, 565, 586,
Zie Bosscha
592, 601, 602; :Ned. Jaarb. v. 1747.
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behoorde tot
SMISSAERT (BALTHASAR CONSTANTIJN)
hetzelfde geslacht als de beide voorgaanden. Zijn vader was
Joan Carel Smissaer t, luitenant-generaal der infanterie
en kolonel van het regiment Wallons , zijne moeder jonkvr.
Anthonia Jacquelina Hesselt van Dinter. De
regtsgeleerde loopbaan , waartoe hij aanvankelijk bestemd was,
strookte weinig met zijne geaardheid. Na. eenige jaren student
te zijn geweest trad hij als adelborst in 's lands zeedienst
en was op zijn 20 jaar luitenant ter zee met rang van luitenant-kolonel , werd bij in vole commissien gebruikt , als in
1774 tot het sluiten van eon verbond met den keizer van
Marocco , tot het vinden van eene veilige ligplaats voor oorlogschepen bij ijsgang enz. , terwij1 hem in 1780 de post van
minister plenipotentiaris aan het hof van Portugal word opgedragen. In eon brief van 17 Augustus 1782 aan zijn vriend
V an Kinsbergen spreekt hij met zelfvoldoening van , de
diensten door hem zoo in de politick als in de marine aan
den lande bewezen." \Teel had bij in beide opzigten nog
kunnen presteren indien de sehrikbarende storm die op den 3
Februarij 1784 in de Middellandsche zee , bij het eiland Minorca , woedde en het eskader onder den vice adtniraal Reynst
met geheele vernietiging bedreigde , niet zoodanig zijn invloed
op het schip Drenthe waarover hij het bevel voerde , had
uitgeoefend dat het met eene bemanning van 450 koppen in den
afgrond verzonk , zonder dat iemand gered word om de toedragt dezer in de jaarboeken van het zeewezen schier ongekende gebeurtenis te schetsen.
Eene zijner dochters, in Portugal gehleven , was moeder
van de markiezin d e Can tagallo, grootmeesteres van het
huis der keizerin weduwe van Brazilie to Lissabon en van
de markiezin de Saldanha.
Zie Ned. Mercurius , 1780 , p. 38 , 1781 , p. 123; Mr. M. C. van
Hall, Leven van Kinsbergen, p. 61 en 67; Mr. J. C. de Jonge,
Gesch. van het Ned. Zeewezen, D. V. p. 398 , C. de Jong, Reis
naar de Middellandsche zee gedaan in de jaren 1782, 1784, 1785,
6 brief, p. 35, 58 en 407; N. A. van Rijneveld, Reize naar de
Middellandsche zee, D. I. p. 20 en 45.
SMISSAERT (MARINUS ADRIAAN) geboren te Utrecht 11
Nov. 1773 , gestorven op Banka (0. I.) 1 Nov. 1819 , ridder der
orde van de Unie en van de Reunie , luit. bij de garde te
paard , officier van de jagt, intendant van het koninklijk paleis te Amsterdam , prefect van het paleis , kolonel der schutterij van Amsterdam , raad van financien , inspecteur.generaal
der tinmijnen op Banka en Billiton , huwde te Amsterdam 23
Maart 1799 Maria F eitam a, geh. te Amsterdam 2 Januarii 1774 , gestorven to Haarlem 16 Oct. 1825. Zij was
dame du palais van koningin Hortene e.
,

Part. berigt.
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SMISSAERT (JOAN CAREL) zoon van den vorige , geb. te
Amsterdam 29 Junij 1801 , stierf aldaar 24 Sept. , 1834.
Hij was geemploijeerd aan het amortisatie-syndicaat der Nederlanden , en huwde met Pauline norothee van Eysma,
geb. te Amsterdam 8 Dec. 1798. Zij hebben o. a. nagelaten
Mann us Pa ulu s, geb. te Amsterdam 23 April 1825 , ridder
der orde van de Eikenkroon , inspecteur der registratie en
domeinen te Maastricht.
,

Part. berigt.
SMISSE (ANNA VAN DER)

gaf onder de zinspreuk :

Elck &eft geren syn ooghewit,
Maer die verwint het al bezit.
Een raystiek gedieht in de Gear van geestelijcke Speceryen.
Haarlem bij Clae s B r a a n. z. j.
Zie van der A a, N. B. A. C. Woordenb.
SMISSE (JOAN VAN DER) werd door Katharina Lescaille
een Nmaecenas der dichteren en de ziel der poezir genaamd.
Zie v. d. Aa, t. a. p.; K. Lescaille, Poezij, D. I. bl. 190.

SMISSEN (ISAAC VAN DER) was een zoon van Lambert
Jacob van der Smisse n. Deze behoorde tot de Doops.
gezinde gemeente. Hij was te Haarlem , na de verandering
in de regering , van 1796 af lid van het stadsbestuur , en
deed zich vooral als comrnissaris van de rekenkamer bij de
regeling van den finantieelen toestand zijner vaderstad als een
man van helder inzigt en gezonde praktische begrippen kennen. Uit zijn huwelijk met Sa r a L o ot, in 1793 aange.
gaan , werd Isaac v an de r S missen in 1794 te Haarlem
geboren. In zeer jeugdige jaren verloor hij zijne ouders en
kwam onder bet bestuur van voogden die hem te Noordwijk
ter schole bestelden en , nadat hij aldaar goede vorderingen
had gemaakt , te Amsterdam op een kantoor voor den handel
opleidden. Het schijnt dat de tijdsomstandigheden of de neiging van den jeugdigen knaap het aanvankelijk plan hebben
gewijzigd , want hij verliet weldra het kantoorleven en kwam
bij een bekwamen landbouwer te Velsen , waar hij tot den
landbouw werd opgeleid en zich de grondslagen heeft eigen
gemaa.kt van eene natuurkennis , die van toen af zijn rigting
voor goed bepaald heeft. Hij trok in die dagen veel nut van
de lessen van Nicolaas Jan van Eys, in 1797 lid van
de commissie voor het onderzoek der duinen in Holland. Tot
in het laatst zijns levens vereerde hij de nagedachtenis van
dien man , die , zooids hij zich uitdrukte .hem het eerst leerde ,
dat de landbouw jets hoogers kan zijn dan eene alleen prak-

tische oefening.”
49
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Na zijn hawelijk met Anna Maria Ta un a y heeft hij
eenige jaren op een hofstede te Zandpoort onder de gemeente
Velsen gewoond en is vervolgens naar Suriname gegaan , alwaar bij lid van het bestuur der kolonie is geweest. Nadat
zijne echtgenoote aldaar overleden was , is hij naar Holland
teruggekeerd. Die Surinaamsche reis viel , ten gevolge van een
geleden schipbreuk , waarbij zijne goederen verloren ging. ,
ongelukkig voor hem uit. In Holland huwde hij voor de 2.
maal met Charlotta Jacoba Taunay, zuster van zijne
eerste vrouw , en woonde •aanvankelijk eenige jaren op zijne
hofstede Velserduin te Velsen. Later woonde hij achtervolgens te Haarlem , Elburg en Amsterdam , tot dat hij zich
voor goed te Haarlem vestigde.
Herhaalde verliezen in zijn vermogen waren voor hem een
oorzaak van bekommering en beproeving. In December 1853
werd hem zijne tweede echtgenoote door den dood ontnomen.
Door zijne kennis van Surinauaes toestand was hij in staat
een oordeel te vellen over de belangen der West-Indische
bezittingen en voerde met zaakkennis daarover de pen. Ofschoon niet oogenblikkelijk ingang vindende , zijn velen zijner
inzigten bij de uitkomst gebleken juist te zijn. Ilij was steeds
een voorstander van de immigratie van staatswege , en zag in
dewijzigingen door de staten-generaal in de daartoe betrekkelijke wetsvoordragten gebragt , den zekeren ondergang der
kolonie. De door hem gesehreven werken loopen over de be
langen der kolonie of over landbouwkundige onderwerpen als :
J. van der Smissen, Beschouwingen van de Kolonie Suri-

namen in verband met een ontwerp tot emancipatie der 81aven.
2 dl. Amsterdam bij C. Weddepohl, 1849.
J. van der Smissen, Over de emancipatie der amen.
Haarlem bij de Erven F. Bohn, 1861.
J. van der Smissen, De zwarte viiegen of pleitrede tot

verdediging der vliegen vooral der zoogenaamde zwarte, door
de publieke opinie beschuldigd van he opeten van appelen en
peren, voor dat zij bestaan, ingediend voor de regtbank van
't gezond ver8tand. Haarlem bij de erven F. Bohn, 1852.
Een stukje in een boertigen toon geschreven ten einde het
bij den kleinen landbouwer ingang te doen vinden.
Buiten deze werken hebben couranten en tijdschriften meer.
malen hunne kolommen voor zijn goed geschreven artikelen
geopend. Hij is overleden te Haarlem den 20 April 1868 in
74 jarigen ouderdom. Hij heeft een handschrift nagelaten

Over de geschiedeni8 van den Solanum Tuberoeum (aardappel)
den waren aard van de daarin heerschende ziekte en de middeZen tot &Mel. Men hoopt dat deze verhandeling door den
druk zal worden algemeen gemaakt.
Part. berigt.
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SM1SSEN (DOMINICUS VAN DER) bloeide , volgens Nagle r,
omstreeks 1750 te Hamburg , doch bield zich lang in Holland op. Van hem bestaat o. a. een familiestuk , voorstellende
Anna de Haze , vrouwe van Minden en Loo8drecht, laatst
weduwe van den Burgemeeeter L. Geelvink, verzeld van haren
kleinzoon Zacharia8 Hendrik Alewijn.
Ook vervaardigde hij het portret van de. C. Tisteyn,
door G. Sibelius in prent gebragt.

Zie Immerzeel, Kramm.

SMISSEN (De Generaal VAN DER) heeft in 1831 , ondersteund door een aantal weldenkende Belgen , waaronder zeer
voorname lieden en welligt .k leden van de kamer van afgevaardigden zelve , eene poging aangewend , on, door eene
militaire beweging , den Prins van 0 r anje aan het hoofd
der zaken te roepen , ten einde de bestaande regeringloosheid
en verwarring in Belgie te doen ophouden , doch deze poging
mislukte; daarop is de generaal naar Aken uitgeweken , bij
verstek veroordeeld , en na het sluiten van het vredesverdrag
tusschen Nederland en Belgie in Gram. 1839 , teruggekomen
0111 zijne zaak in
persoon te verdedigen. De Belgische mi.
nisters hebben gemeend , dat het beter ware dit alles te ver.
geten , en hebben in het traetaat van 1839 aanleiding meenen
te vinden , om de regtsvordering te kunnen vernietigen en
den generaal zijnen rang en bezoldiging te kunnen laten. Neu
moet het er voor houden , dat andere Belgische otlicieren , welke
vroeger ook verraad en meineed hebben gepleegd , maar welk
verraad met een gunstiger uitslag is bekroond hebben begrepen dat hun stand door dergelijken maatregel ruin of meer
zoude worden bezwalkt , en dezesehijnen nog bijval genoeg te hebben gevonden bij de warme revolutionnairen, om eenen tegenstand
te verwekken ; waarbij , na eene driedaagsehe beraadslaging
met 42 tegen 38 stemmen , het voorstel van den afgevaardigde
D um ortier werd aangenomen (13 van Lentem. 1840),
waarbij bepaald ward dat de generaal van der Smissen geen
deel van het Belgische leger mogt uitmaken , noeh eenige
bezoldiging van Belgie trekken.
Zie Nieuwenhuis.

SMIT (A.), portretschilder uit de 2de helft der 18 eeuw
te Amsterdam. J. Kob ell graveerde naar hem het portret
van I. de Witt, raad van Amsterdam. Kramm vermeldt
ook etswerk van hem, zoo als zes prentjes , Typen van 5edelaar8. Ook is het vignet voor den Cataloguc der prenten
van Nicolaa8 van Berchem, Amst. 1767 , van hem.
Zie K r amm.
SMIT , SMITH , SCHMIDT (ANDREAs), zeeschilder uit het
midden der 17, eeuw. Zijne stukken komen zeldzaam en
meest onder anderen namen, vooral in Engeland, voor. Het
49.
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Koninklijk Museum te Berlijn bezit een zeestuk van zijn
penseel.
Zie Kramm.
SMIT , SMITH of SCHMIDT (ARNOLD) bloeide in de
tvveede helft der 16° eeuw en was een landschap en zee
schilder.
Zie Kramm.
-

-

SMIT (Broeder BOUDEN DR) zette in Duytsche over : St.
Augustijn , De 12 artikelen d. Christeniheloof (Antw.) Matt.
Crom. 1513. 8..
Zie Cat. Meulman, p. 218.
SMIT (Born)) bezong met anderen in 1750 het huwelijk
van Christ. Scholten van Aschat en Job. Cath.
van Wesele.
zie Cat. d. Maats. v. .Ned. Letterk., D. I. bl. 299.
SMIT (DANIEL DE), dichter uit de eerste helft der 18.
eeuw. Er zijn alleen gelegenheidsverzen van hem bekend.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb.
SMIT (DIRK), een weinig bekend doch zeer goed zeeschilAmst.
der , op Cat. van Schilderijen van Lambert Witsen.
1746 , komt van hem voor llEen kapitale zee , daar schepen
vergaan tegen een klip , niet minder als Bak huys en Os."
Op eerie verkooping te 's Hage 1744 ontmoet men van hem,
Een aee-bataille van den admiraal Tromp, bij 't aanbreken
van den dag en maneschijn , zeer kunstig en natuurlijk."
Zie Kraram.
SMIT (EvERARD), krankbezoeker bij de Luthersche gemeente te Amsterdam, gaf in 1772 aldaar eene overzetting
uit van J. E. Schubert s .ellgemeene onderrichting in den

Christelijken godadienst voor de jeugd.
Zie Jacobi en Nieuwenhuis, Bijdr. tot de Geschied. der. Ev.
I. bl. 61, 62.

Luth. Serk in Nederl., St.

SMIT (FRANciscus), te Leiden geboren , werd in 1728
Luthersch predikant te Alkmaar , bedankte voor het beroep
naar Enkhuizen , nam in 1738 dat naar Haarlem aan en vertrok in 1742 naar Rotterdam , waar hij in 1778 emeritus
werd.
Hij schreef

Het gelovig sterven en rijksbestel van Joseph, den stedenhouder van Egipten , ter gelegenheid van '1 overlijden en begraven van Tr. C. H. Fli8o, voorgesteld in een lijkreden sit
Genesis 4 v8. 26. 4°. Rott. 1752.
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De Broosheid van des Menschen Leven, in tegenstelling van
de eeuzoige genade en gerechtigheid des Heeren over de vromen,
voorgesteld in eene Liikreden over Psalm CIII vs.
15 tot 18,
over het afsterven van Dr. Carel Ottho Mitzi, Leeraar in
de Gemeente der onveranderlijke Augsburgsche Geloofsbelijdenis
le Rotterdam, uitgesprooken den 14 Meij 1747 , in 4°. Rott.

1747.
In handschrift is er van hem , bewerkt tusschen 1728
en 1738 ,
literata of 't Gelettert Alkmaar, ,
zonder naam , maar onder de spreuk Vinis Studiorum erudita
pietas. 117 blz. in 4°. Nooit uitgegeven. In bezit van
Mr. J. T. Bod el Nyenhus, te Leiden.
Zie Schultz Jacobi en D. Nieuwenhuis, Bijdr.; Glasius,
Godgel. Nederl. ; Abcoude, 2de Aanh. 140, 3de Stuk, bl. 26.
SMIT (FREDERIK) , in 1811 te 's Hage geboren , began in
1819 zijn musikale studien te 's Hertogenbosch en legde zich
vooral op de piano en het orgel toe. In 1825 vestigde hij
zich te s Hage en ontving aldaar lessen van P. Beems Jr.,
Stetser, der Renauds, vader en zoon, en van Volcke.
Nog zeer jong speelde hij van tijd tot tijd voor den organist Stuterheim, organiseerde verschillende concerten in
Holland en werd spoedig een der voornaa,mste organisten.
Hij werd organist der Luthersche kerk te 's Hage , en op bijzondere aanbeveling verzocht het orgel van St. Denis (bij
Parijs) te bespelen , 't geen hij met toejuiching volbragt.
Hij overleed den 19 Maart 1848 , een weduwe en twee zonen
nalatende. Men heeft van hem 60 preludia , geschikt voor
bet koraal-gezang. 's Hage.

Zie Gregoir, Biogr. des artistes rnusiciens, p. 103; Caecilia, D.
V. bl. 17.
SMIT (G.), tooneeldichter uit de eerste helft der 17e eeuw.

Hij schreef :

Absalom trsp.

Amst. 1620. 4°.

Zie Cat d. Maats. v. Ned. Letterk.,

D. III. bl. 171.

SMIT (J.) , tooneeldichter uit het midden der 18. eeuw.
Hij schreef
Europa bevredigt , zinnesp. Amst. J. S m i t. 1743. 8°.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterlc. ,

D. I. bl. 195.

geboren te Rolde in 1768 , trad voor
het eerst in dienst den I t Julij 1791 te Solwerd en Marsum,
kwam van daar te Meppel , in plaats C h ristia an He nd rik Hein, den 6 November 1796. Hij werd van wege
Dr en the afgevaardigd om een Evangelisch gezangboek mede
te verzainelen en te vervaardigen , en overleed te Hoogeveen ,
waar hij als schoolopziener de scholen bezocbt , den 23 Dec.
1815, oud 47 jaren.
SMIT (GERA.),

Zie Itomein, Berm Pred. van Drenthe,

hi. 152.
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SMIT (G.) is schrijver van Engel8che epraakkunat.
1775. 8°. derde druk.

Rott.

Zie Arrenberg, Naamr., bl. 497.

SMIT of SMITH (JoHANNEs) , in 1639 te Nijmegen geboren ,
werd als proponent beroepen te Hervelt in de Betuwe (1660),
voorts te Nijmegen (1667), Alkmaar (1610), Amsterdam (1684),
waar hij den 23 Mei 1710 overleed , in den ouderdom van
omtrent 75 jaren. Zijn portret bestaat.
Ilij gal in het licht :
Uytleggin,g v. d. 12 artyckelen des geloofs. Amst. 1661.
8..
Over het LXIX kapittel van Jesaia.
Over den eersten Psalm. 8 . .
Hedendays Predikatie over 1 Chron. XII
32, 8 . .
Be stammen leraels , en hare Synagoge gelouterd tot de
oBerhande en bediening des geloofs , betoogd in een schriftmalige uytbreiding van den Algemeenen Zendoriet van den Apostel J acobu8. Mitsgaders de Geestelyke Lente , ofte vernieuwinge van het gelaat des Aardryks onder de Heidenen , vertoond nit Hoogl. cap. 2. v. I0 13. Amst. 1698 4° . Zie
R a b us , Boekz. V. Europa 1698 a. hi. 230.
Der Christenen jubeljaar , verkondigd door den Apostel Petrus. Actor. III. 19, 20 , 21 , waar uyt het woord der Bekeeringe , de Vitwissinge der Zonden , de T.yden der verkoelinge ,
zendinge van Christus Wederopriglinge aller dingen , mitsgaders hare tyden , gelegentheden en voorzeggingen sch,iftmatig
verklaard en toegepast worden to ontsluiting en inleiding dezes
jaars 1700. Amst. 1700. 8°. Z. R ab us t. a. p. 1700a. bl.
Aid. 1706.
Nederlands blyde en gezegende Pinksterdach.
Amst. 1708, 8.
.Ervarenheit in het verstand der tyden.
Verklaring over het both van .Esther. A.mst. 1759.
Over den Prediker van Salomon. Amst. 1669 , 1743 2dri.
Over het Hooglied.
Over het verstand der lijden.
De levenswzjze en predikdienst van Dr.
White:field.
Christi voorbereyding tot zyn eigen dood.
-

Zie Glasius, Godgel. Schrijv. ; de Paauw en Veeris, Nam. de
Pred. bl. 189; H. de Jo n gh , Naaml. d. Pred. v. Gelderl. hi. 418;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. Port.;
Arrenberg, Naamr. , bl. 478, 479.

SMIT (J.) schreef:
De uitmuntencie Levenswijze , Predikdienst en Bekeeringe van
den zeer vermaarde .Evangelie Prediker en .Reiziger George
Whitefield , onpartijdig voorgesteld , waarbij gevoegd is ter
opwekkinge van het hedendaaysche Christendom de bevindelzjke
oenteningen van Jugrouw Bess , op den weg na den Hemel.
Rott. 1750. 8°.
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SMIT (JELLE) , of GELLIUS FABER , later de Bouma
bijgenaamd , een koopmanszoon te Leeuwarden , die priester
werd te Jelsum , op drie kwartier afstand van die stad. Hij
behoorde tot de geestelijken , die omstreeks 1530 en later hervormingsgezinde gevoelens voorstonden. Hij is in dit work,
op B oum a, reeds vroeger vermeld , II. 1081.
Zie Ypey en Dermout, Gesch. d. Here. Kerk, D. I. bl. 47.
aanh. 30; Grey danus Naaml. d. Pred. v. Franeker (voorr.);
alm. 1839, bl. 74.
Romein, in Friesche Volks

SMIT (J.) was med. dr. , studeerde te Groningen en ver.
dedigde in 1817 eene Dissertatie de miliaribus. (Gron. 1817.
Overigens schreef hij :
.De arts voor gehuwden en ongehuwden. Ben handboek voor
mannen en vrouwen , die aan onntagt , onvruchtbaarh,eid , en
andere zoerktuigeliike geslachtsgebreken lijden. Amst. 1818. 8°.
Zie Holtrop, t.a.p. bl. 330.

SMIT (J. F.) gaf met A. Naaldenb erg een Berigt
eener voorspoedige verlossing door de Keizersnede in 41g.
Konst en Letter/i. 1805. D. IL bl. 370.
-

Zie noltrop, 1.c. p. 330.

SMIT (J. F.) is schrijver van
en zanykunst. Amst. 1812. 12°.

Grondbeginselen van toon-

SMIT (JoHANNEs) , schilder van gezelschappen en binnenhuizen , van wiens kunst men proeven vond op de tentoonstelling te Amsterdam in 18,0.
Zie Kramm.

smrr of SMITS (J.) , teekenaar en graveur nit den aan.
yang der 18e eeuw. Ilij graveerde 0. a. het portret van Jo an
A rends, voor (liens Ses boecken van 't ware Christendom
en vervaardigde vele prenten voor de Nouvelle description de
la France etc. par Piyaniol de la Force. Artist. 1719 , 5 vol.
kl. 80.
Zie Kramm.
SMIT (JAN) , teekenaar en graveur , bloeide in het midden
der 18° eeuw. Hij had meerdere verdiensten dan de vorige.
Hij teek en de en graveerde o. a. een groote grondteekening
van de Heerlijkheid Roozendaal, bij Arnhem , waaronder is
afgebeeld een Hertejagt , Amst. bij Gerard van K eule n.
Doorbraak in Noord-Holland enz. in 1740 , 1741 ; Gezigten
binnen Amstet dam , 2 blad. in piano , voorstellende Gezigt van
de Oude Schans, alzoaar men zien han de Honkelbaans tooren ,
en 't Westindisch Huis van het II af te zien tot ,imsterdam,
met beelden , vaartuigen voorts boekprenten , enz.
Zie Kramm.
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SMIT (M.) gat in het licht.
Verhandeling over de genezende kragt van het gemeene water.
Amst. 1726.
Over de genezende kragt van het Regenwater.
Rott. 1727.
Zie Arrenberg, t.a.p. bl, 479.

SMIT (P.) was schrijver van Cosmographia of verdeeling
van de Hemel- en ilard-globen, m. pl. Amst. 4 0.
Zie Arrenberg, t.a. p. bl. 479.

SMIT (R.) gaf in het licht :
Over de Optica of Gezigtkunde.

A mst. 2 dn. m. pl. 4°.

Zie Arrenberg, t.a.p. bl. 479.

SMIT (HENRicus) , te Amsterdam gehoren , werd in 1689
predikant te Huisduinen en de Helder, in 1692 te Uitgeest ,
in 1703 te Enkhuizen , waar hij 16 November 1722
overleed.
Hij gaf in 't licht
Nebucadneears pracht , val en herstel.
Van 't Heilig Avondmaal.
Predikaatjen Silveren Trompet.
Zie Pauw en Veeris, Alph. Reg., bl. 189; van Maurik,
Naamr. V. Godgel . Schrijv. ; Glasius, Godgel. Nederl.

SMIT (A.) , med. dr., is sehrijver van :
Waarneming omtrent de genezing eener hardnekkige ontste.
king der lever in illy. V ad. Letteroer., 1824. D. XXXIV.
St. 2. bl. 564, 617.
Bedenkingen tegen de homoopathia benevens eene beknopte
'whets dier leer.
Winschoten 1853. 8°.
Zie Holtrop, 1.o.p. 330.

SMIT (S.). Abeo tide vermeldt van hem :
Davids gezegende Naam, over den lste Psalm. Nimwegen,
1666. 8°.
Zie Abcoude, Naaml. , bl. 338.

SMITH (AncHIBALD) werd den 9 Junij 1752 tot predikant der parochie van Tentry in het presbyterium van Dunbarton in Schotland geordend , en den 21 November 1765 tot
predi kant bij de Schotsche kerk te Rotterdam beroepen. Een jaar
te v°ren had hij voor de Synode van Glasgow en Ayr eene
treffende r ede gehouden , later gedrukt met den titel : An
inquiry into the Subject and Manner of Apostolical preaching.
Niet lang was hij te Rotterdam in dienst. De hertog van
Montrose benoemde hem tot predikant te Strathblane in hetzelfde presbyterium en zijn vorige parochie , waar hij den 10
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Mei 1770 werd bevestigd. Van Strathblane werd hij te
Hinross beroepen , waar hij den 29 Junij 1784 werd bevestigd. Hij overleed den 13en April 1803 , in het 5 Iste jaar
van zijn dienst.
Zie Stevens, list. of the Scottisch church at Rotterdam ,

p. 202,

203, 336.

SMITH (A.) , med. dr., is schrijver eener Dinertatio med.
de scabri. Gron. 1817.
Z!e Holtrop, 1.o.p. p. 331.

SMITH (Mr. ALBERT GERARDUS) werd in 1786 te Utrecht
tot docter in de beide regten bevorderd , na verdediging
eeiter Dissertatie de Privilegii8 Societ. Indiae Orientalis.
Hij bekleedde onderscheidene aanzienlijke openbare regterlijke
betrekkingen , laatst die van voorzitter van het provinciale
geregtshot te Utrecht , en van dijk- en watergraat van het
waterschap van Heykop.
Hij overleed te Utrecht den 23 Dec. 1847 , in den ouderdom van 81 jaren.
Zie Verwoert,
bl. 171.

Cat. der Maats. van Ned. Letterk. ,

D. II.

SMITH (G.) is schrij ver van Vol/come Engeleche spraakkunst enz. The compleat English Grammar , a. . f. 2d€ dr.
veel verb. en verm. Rott. 1758. kl. 8..
A short introduction to English Grammar , with critical
notes. The second ed. corr. Lond. 1769. 8°.
Zie Cat. d. Bibl. d. Moats. v. Ned. Letterk. ,

SMITH (H.) is schrij ver van :
Trompet-ontwaken der Zielen. 1644.

bl. 399.

12°.

Zie Abcoude, Naaml. , bl. 338.
SMITH (JAN) wordt , volgens K r a in m , onder de eerste
graveurs in Mezzo-tinto in Engeland vermeld ; anderen willen
dat hij een geboren Hollander is.

Zie K r amm; Beschr. van alle kunsten , enz. bl. 301.

SMITH (JoHAN) komt voor als schilder van het portret
van rid= van Plane.
Zie Kramm.

SMITH (JoHN) , aanvoerder van een gezelscliap Brownisten ,
dal omstreeks 1605 uit Engeland gevlucht , zich te Amsterdam neerzette , doch in groote onmin leetde met eene andere
congregatie van Engelsche Separatisten , die onder Francis
Johnson en Henry Ainsworth reeds in 1592 uit Lon-
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den nttar Amsterdam wttren vertrokken en daar eene eigene
kerk hadden gesticht.
zie Kist en Royaards,_ Kerk. Archief, , D. VIII. bl. 373;
Steven, fist. of the Scott. Church, p.
SMITH (W.) gal met G. T. D esaguliers in het licht
Des vrije Metselaars zakboehje of onzstandig verhaal derzelve. Haarlem. 1740. 8°.
Zie A bconde , Naaml., bl. 338.
SCHMIDT AUF ALTENSTA.DT (Jonkhr. JOHAN GEORGE
OTTO STUART VON) gouverneur van Suriname. De familie
,

V on Schmidt, voorheen Fabricius genaamd, was reeds
v6or 1577 door keizer Rudolph de II in den Duitschen
adelstand opgenomen ; en bij eene acte , op den 23 Februarij
1817 te Weenen verleden, werd zij geregtigd verklaard tot
het blijven voeren van den naam auf Altenstadt , naar
haar voormalig stamgoed de in Paltz. In de eerste helft der
achtiende eeuw , leefde uit dit geslacht Johan Georg von
Schmidt au f Alt en s t ad t erfleen- en gerichtsheer te
Dalwit en Drobetigen , benevens hof- en justitie-raad aldaar.
Hij huwde Margaretha Sichard von Sichartshof.
Uit dezen echt werd den 27 April 1756 te Dresden geboren
Johan Heinrich Adolph, die in 1769 als kadet bij de
Saksische artillerie in dienst trail, als zoodanig in 1772 tot de
Nederlandsche artillerie °verging , en in de jaren 1774, 1780
en 1787 bevorderd werd tot onder luitenant , eerste luitenant
en kapitein. In het jaar 1795 zijne dernissie genomen hebbende , werd hij in 1800 a.gesteld tot kapitein eener kompagnie artillerie der Hollandsche troepen in Engelsche dienst ,
en daarbij in 1802 tot majoor hevorderd. Intusschen
huwde hij met Johann a Judith Gualteri, uit welk
huwelijk , van meerdere kinderen nog in leven is Joh an
Heinrich Ad olph, gepensioneerd ontvanger te St. Oeden.
rode , thans wonende te Gorinchem , en vervolgens met Jenny
Balneavis, dochter van den kolonel Henry Balneavis
en van C arolina Stuart, afstammeling van het Schotsche
geslacht der Stuart' s. Genoemde Joh an H ein rich
Adolf von Schmidt auf Altenstadt werd in Januarij
1814 aangesteld tot majoor bij het 2e bataillon artillerie van
linie , in dezelfde maand tot luitenant kolonel en in October
van dat jaar tot kolonel en directeur der Oost-Indische artillerie. Hij vertrok den 29 October 1815 naar Batavia , met
Z. M. fregat , Maria van Reigersbergen , vergezeld van
zijne echtgenoOt Jenny Balne an s en van twee nog
zeer jonge dochters: Johanna Clara Carolina AIlegonda en Jenny Adelaide Bartholda Henriette
Adolphin a. Zij lieten hunne twee oudere kinderen , beide
goons, Johan Henry Carel Willem en Johan
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George Otto Stuart, in Nederland. De Maria Rel.
gersbergen liep in Portsmouth binnen , zetto de reis in
Mei 1816 voort en kvvam in October van dat jaar te Batavia , een jaar na het vertrek uit het vaderland. De kolonel
V on Schmidt auf Altenstadt overleed te Batavia den
26 November 1817 en zijne weduwe den 19 Mei 1840. Zijn
opvolger als directeur der Oost-Indische artillerie , was de
generaal-majoor titulair G. J. Holsma n. De beide mons
werden nu nit Nederland ontboden , kwamen in 1319 als kadet op Java , en werden geplaatst op de rnilitaire school te
Samarang. De owiste zoon overleed in zes en twintig jarigen
ouderdom als eerste luitenant der artillerie , te Batavia , den
18 Januarij 1831 , nadat hij te Padang was in het huwelijk
getreden met Catha rin a Eliza Jut v eld, en met nalating uit dat huwelijk van eene dochter Corn elia, die met
den heer Mohr man in den eat trad. Zijne weduwe hertrouwde met E. Francis , ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw , president van de Javasche bank te Batavia.
De beide dochters traden in het huwelijk , de oudste a r oline in 1826 met wijlen Christiaan Lodewijk Hartman, president op Java , die in 1815 als luitenant der artil
lerie , adjudant was van zijn lateren schoonvader en als zoodafig met hem in ladle kwam ; de jongste Jenny, in 1833
met wijlen Jo hann es graaf van den Bosch, zoon van den
toenmaligen gouverneur-generaal J. van den Bose h.
De tweede zoon, Johan George Otto Stuart von
Schmidt auf Altenstadt werd geboren den 5 Januarij
1806 te St. Oedenrode. Den 4 Januarij 1820 werd hij aangesteld tot kadet bij de militaire school te Samarang en den
13 September 1823 tot 2 e luitenant der artilleries Toen in
Julij 1825 de opstand van Dipo Negoro uitbrak , werd hij al
spoedig naar het oorlogstooneel gezonden. Hier deed hij
zich kennen ale een on versaagd officier. Reeds als jongeling
werd in hem die moed , vastheid en beradenheid , opgewekt ,
welke gepaard aan eene goedhartige gulheid , hem , gedurende
zijn geheele leven , het vertrouwen , de vriendschap en de
hooge achting deden verwerven van alien die beneden , nevens
of boven hem gesteld waren. Wij vinden op zijnen dienst
staat vermeld , dat hij zich in den Javasch en oorlog op de
volgende wijze onderscheidde :
het doeltreffend aanvvinden van geschut bij het nemen van
Kombong , op den 7 Junij 1826;
het eerste binnen dringen bij het bestormen van den Kraton te Pleret , op den 21 Junij 1826;
voorbeeldig gedrag bij de retraite van Selarong, op den 16
Augustus 1826
het in verwarring brengen van den vijand bij eene gecom-

bineerde expeditie op den 10 Mei 1827;
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het helpen verdrijven van den vijand bezuiden Djokjokarta ,
op den 11 November 1827 en uitmuntend gedrag bij eene
expeditie bewesten Soeja, op den 6 Mei 1828 en bij het
verslaan van den vijand te Bautoe Karang op den 22 Mei
1828.
Voor deze bepaalde feiten werd hij den 22 November 1828
benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde van de 4.
klasse. Kort daarna , 6 Julij 1829, werd hij tot 1° luitenant
bij de artillerie bevorderd. Op het laatst van dat jaar liep
de oorlog ten einde en in Maart 1830 werd de rust weder
hersteld door het gevangen nemen van Dipo Ne go r o. De
gouverneur generaal v an den Bo s ch benoemde hem tot
zijnen adjudant in Junij 1832 en belastte hem in Februarij
1833 met de waarnerning der betrekking van adsistent resident te Keboemen in Baglen. In Augustus 1837 , nadat hem
in Julij te voren het radikaal als Indisch ambtenaar was toegekend , werd hij door den gouverneur-generaal de Eer ens
in de gemelde betrekking bevestigd , dit verkiezende haven
zijne toen aan de beurt liggende bevordering tot kapitein der
artillerie. Op zijn verlangen vverd hem nu tevens ontslag uit
de militaire dienst verleend. In het daaropvolgende jaar 1838
werd hij overgeplaatst naar de afdeeling Arnbal , in dezelfde
residentie en even daarna tijdelijk belast met de functien van
adsistent-resident van politic te Soerabaja. In September
1842 werd hij door den gouverneur-generaal Merk us benoemd tot resident van Bagelen en als zoodanig bleef hij
werkzaam tot dat de min gunstige staat zijner gezondheid
hem in den aanvang van 1850 met verlof naar Nederland
deed vertrekken. Ms adsistent-resident en vervolgens als resident , bewees hij , gedurende zijn nagenoeg zeventien jarig
verblijf in Bagel& , gewigtige diensten , vooral ook tot uitbreiding der indigo-kultuur , zelfs in die mate , dat later noodza,
kelijkheid ontstond tot inkrimping , opdat de rijst-kultuur niet
al te veel op den achtergrond zou geraken. In Nederl,md
gekomen , vestigde hij zich te 's Gravenhage. Intusschen was
hij bij de koninklijke besluiten van den 21 Januarij 1849 en
van den 11 December 1849 ingelijfd in den Nederlandschen
adelstand en benoemd tot ridder der ordc van den Nederland.
schen Leeuw. Nu viel het gouvernement van Suriname open
en er werd omgezien naar een man van fernaiteit aan wien de
uitvoering der emancipatie , toen op het oog , kon worden
toevertrouwd. De keuze viel op von Schmidt, Februarij
1825 , en zijn drie jarig bestuur in Suriname wordt als in
vele opzigten voorbeeldig geroemd. De emancipatie mogt hij
echter niet invoeren. De lang verwachte wet daaromtrent ,
bleef steeds achterwege, maar met beleid arbeidde hij tot
verbetering van bet lot der slaven , door invoering van nieuwe
reglementen en door een waakzaam toezigt tot wering van
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verouderde misbruiken. Onder zijn bestuur zijn de eerste
immigranten uit Madera aangekomen en onder zoodanige
voorwaarden op verschillende plantagien geplaatst , dat met
hen nimmer eenige moeijelijkheid is ondervonden. Onder
dat zelfde bestuur zijn zeventien Chinesee landbouwers nit
Java aangevoerd en bij wijze van proef op de plantage Catharina Sophia geplaatst. Na hunnen tijd uitgediend te hebben,
zijn deze lieden naar Java teruggekeerd, behalve twee of drie ,
die verkozen in Suriname te blijven en er zich vermoedelijk
nog bevinden. In de administratie der kolonie heeft v o n
S chmidt vele verbeteringen ingevoerd , en wist hij ook hier
bij de ingezetenen achting , liefde en vertrouwen in te boezemen. Zijne reeds vroeger geschokte gezondheid , die in Suriname niet beterde, noopte hem in 1855 tot terugkeer , te
vroeg om nog de vruchten te zien van al het goede dat door
hem werd voorbereid. Zijn vertrek werd algemeen betreard ,
en nog wordt in Suriname van hem met eerbied gesproken.
De hooge goedkeuring der regering bleek hem , na zijn terugkeer in het vaderland , door de uitreiking der versierselen als
ridder met de Ster van de Eikenkroon , terwij1 hem in Januarij 1857 een verhoogd pensioen werd toegekend. Na nog
eenigen tijd in het vaderland te hebben doorgebragt bezweek
hij den 7 Augustus 1857 te 's Gravenhage , in den ouderdom
van ruim 51 jaren , met nalating van zijne echtgenoote W i1
h elmi n a Jodoca van Laren, waarmede hij den 17
October 1837 te Magelang , residentie Kadoe, in het huwelijk
getreden was , en van zeven kinderen , te weten : Johann
Heinrich Adolph Pieter, Johan George Otto
Stuart, Johann Carel Lodewijk, Johann Wolff
An ton, Johanna Wilhelmina Jodoca, Johann
Willem Frans en Johanna Henriette Adol .phine.
Zijn welgelijkend portret vertoont een mannelijk gelaat.
Zijn gestalte was middelmatig , maar krachtvol.
Part. berigt.

SMITMAN ( ) schreef

Swanenzang met een voorrede van prof. Vogel. Utrecht
1744.
Zie Abcoude, 2e Aanh. bl. 140.
SMITS (DINGEMAN WouTER) , in 1748 geboren , werd in
1772 proponent en predikant te Zuilen , in 1773 te Amersfoort , in 1776 te Rotterdam en in 1787 hoogleeraar in
de godgeleerdheid aan de illustre school aldaar. Den 31
Maart 1801 vierde hi j zijn 25-jarige evangeliedienst te Rotterdam , welke plegtige feestviering door zijn ambtgenoot
Scharp werd bezongen. Hij overleed den 12 Januarij
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1806 , in den ouderdom van bijna 58 jaren , zijnde hij bekend als een ijverig aanhanger van het Huis van Oranje.
Zijne twee laatste feerredenen hier gehouden , werden door
Scharp, op verzoek van een groot gedeelte der gemeente
benevens een lijkzang op hem uitgegeven ; ook vervaardigde
deze op zijne afbeelding een bijschrift. Behalve deze laatiste
leerredenen , heeft men van hem :
Schaadelijkheid der Mans hecr schende tweedragt in onze
.Republiek en beste raad voor overheeden , leeraers en de ingezeetenen van Nederland. Rott. 1782. 8.. (anoniem.)
Verdeediging van de stadhouderlijke regeering en het stadhouderlijke Oranje.hteis , ajnde een vervolg op d' inleiding , ter
titel voerende De schaadelijkheid der thaw heerschende tweedrag& Rott. 1782. (anoniem.)
Volgens P. Ho fst ede (Lijkr. . op J. Bareuth) is S naits
ook de zamensteller van De Post naar den Neder Rhijn.
'S Hage 1781 - 1784. 12 dn. 8°. Het is echter buiten alien
twijfel dat P. Verb'. ugge er de schrijver van is. Welligt
volgde hij Ver b rugg e op.
Zie Glasi us, Godgel. Nederl. ; v. Harderwijk ; Naaml. d. pred.
te Rotterd. bl. 95; v. Doorninck, Pseud. en Anon. , n°. 3636,
3997, 4705; Brans, Kerk. Reg. ; Muller, Cat. v. Portr.
SMITS (DIRK),

won van Mi ch a el S mit s en Ei

be th Meeuw e is , werd den 20 Junij 1702 te Rotterdam
geboren. Toen hij de school had verlaten werd hij op e,en
koopmanska,ntoor besteld , en vervolgens geplaatst op het
kantoor van den impost op de wijnen , waar hij , van de laagste tot de hoogste plaats opgeklommen zijn post tot in 1746
met ijver en trouw waarnam. Van zijn jeugd af had hij
smaak in poezij en muziek , en het eerste dichtstuk van belang dat hij in het licht gaf , was Israels Baiilsef ors dienst ,
of gestrafte wellust (Rott. 1737), in drie boeken , dat boven
Hoogv e t 's Abraham gesteld wordt. In 1743 volgde de
uitgave van zijne navolgin , naar eene overzetting in proza
van P. Burmans intreerale Be Enthusiasm° poetic°. (Over
de poaische verrukking.) Inmiddels zag Smits, te Haarlem
met Ko rneIie Kli nb us gehuwd , den last van zijn gezin
vernieerderen en was genoodzaakt bij de sobere inkomst van
het wijnkantoor naar meerdere winsten uit te zien , en nam
met zijn broeder Paulus de loodwitmakerij bij de hand,
tot hij in het laatst van 1746 aangesteld werd tot commis.
saris van de monstering der oorlogsohepen en commies ter
recherge te Hellevoetsluis ; een ambt van geringe beteekenis ,
doch fibroodzorg belang", gelijk Post zegt , deed hem het
aalavaarden. Pc opdragt van zijn uitvoerig dichtstuk De
Rettestroom aan den stadhouder W i I le m IV bezorgde hem

eat .ordedliger post , mede te 1LeileroetsIuis. Kort tiaarna
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bezweek hij echter aan de gevolgen van eon hondsbeet , den
25 April 1752, eene weduwe en zes kinderen nalatende.
Zijn lijk word te Hellevoetsluis begraven en zijne nagedschtenis door de beroemdste dichters van zijn tijd vereerd.
Reeds bij zijn leven had hij in 1740 te Rotterdam een bun.
del illengelgedichten uitgegeven (in P.). N. Versteeg gaf
in 1754 te Rotterdam zijne Nagelaten gedichten in 3 deelen
in 4. in het licht. In 1823 verscheen te 's Gravenhage bij
S. de Visser een herdruk zijner Gedichten en van zijn
Rotte8troom beide in post. 8°. Algemeen is het oordeel seer
gunstig over Smits poezij. Hij was een gevoelig , lieffelijk zanger , er straalt iets muzijkaals in al zijne gedichten door. Hij
speelt met de uitgezochtste en keurigste woordjes.
Zie N. V e r St eeg, Leven van .D. Smith , achter het Me deel zijner
Gedichten ; N. G. van Kampen, Belcn. Gesch. der Lett. ee wetens.
D. III. bl. 106 ; de Vries, Geseh. der Ned. Dichtk., D. II. bl.
133; Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb.
D. V. bl. 300;
Siegenbeek, Bekn. Gesch. d. Ned. Letterk. , bl. 252; Conot
d'Escury, Boll. roem , A. IV. (2) 724, 293-299, I. 129, 130;
Huberts, Chron. Handl. , bl. 95; A. van Hal en, Pan. Poetic.
Bat. , M. 107, 118 , 133, 147 , enz ; D. Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijn geboortestad herdacht door Dr. de Jager. Rott. 1852.
8°.; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rive.
court; Muller, Cat. v. Portr. ; Arrenberg, Naamr. bl. 479.
SMITS (GERRIT) kwam met David Jossee, joha nnes Met en Hendrik Schut, den 24 Mei 1724, in den
Cloveniers-Doelen te Haarlem bijeen , ter oprigting van een
Exercitie-gezelschap , dat den naam aannam van Compagnie
Vrijwilligers , en , later onder den naam van #Vrijkorps" bekend , door vaardigheid in den wapenhandel zoo beroemd en
in het jaar 1786 onder de spreuk pro ari8 et toci8 als een
der drie bataillons der Haarlemsche schutterij vermaard werd ,
vele blijken van moed toonde en in 1787 is vernietigd geworden.
Zie C. de Koning, Tafereel der stad Haarlem , D. IlL bl. 201.
SMITS (GERHARD BERNARD VAN DE PAVORD) , geboren
in 1803 , als ambtenaar bij de posterijen te WinterswiA in
1841 overleden. Hij leverden verscheidene losse stukjes in Almanakken en Tijdschriften , die niet onverdienstelijk zijn.
Ale van der Aa, N. B. A. C. Woordenb.
SMITS (HENDRIK DIRK ARNomus), luitenant ter zee der
eerste klasse. Hij was geboren te Utrecht den 23 November 1818,
jongste zoon in een talrijk huisgezin , en bestemd voor den
handel. In zijne eerste jeugd zeer ingenomen met de vaderlandsehe gesehiedenis, was hij zulks vooral met de heldendaden ter zee oneer voorouders. Boven alles was de dappere

en vrome d e 11 uy ter zij n ideaal ; de levensbeschriiving van
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dien held , door Brandt, had hij zoo dikwijls doorlezen ,
dat hij al de bijzonderheden van de verschillende zeeslagen
verhalen kon. Hij werd als kind des ochtends vroeg , als de
anderen nog sliepen , dikwijls in het bed verrast , met dit
boek voor zich , en de gordijnen , ter bekorning van licht ,
opengeslagen. De opstand der Grieken tegen hunne onderdrukkers , de Turken , ontvonkte zijn gevoel voor regt en
billijkheid meer en meer. De Grieksche zeehelden deelden
in zijne sympathie. In zijn spelen met zijne zuster,, stelde
hij , in een kleerbak Oat een schip moest voorstellen) gezeten , den zeeheld Miaulis voor en hij had meenige slam
te verduren als hij , die de partij der Turken =est voorsterlen , door de Grieken verslagen werd. Toen bij die rigting
de roemrijke daad van van Sp eyk in 1831 zijne jeugdige
geestdrift opwekte, wist hij zijne ouders te bewegen om zijne
bestemming te veranderen in eene voor 's rijks zeedienst.
Dienvolgens in November 1832 geplaatst aan het koninklijk
instituut voor de marine te Medemblik verliet hij die instelling , na zeer goed volbragte studien , in 1836 als adelborst
lste Masse , en werd in 1840 tot luitenant ter zee 2de klasse
bevorderd. In dezen rangen diende hij op verschillende oorlogsbodems , nam deel aan de expeditie naar de kust van
Guinea onder den generaal Very eer, deed onderscheidene
reizen naar de West-Indien en de Middellandsche zee , en
kwam in 1812 met Zr. M.. schoonerbrik de Windhond in
Oost-Indien. Met dat oorlogsvaartuig een groot gedeelte van
onzen archipel bezoekende en doorkruisende , verrigtte hij
vele opnemingen , deed door het nuttig besteden van zijnen
tijd mime kennis op , en daaronder de hydrographische , welke
hem later de zamenstelling van zeekaarten zooveel gemakkelijker maakte.
Niet zonder grond werd hem derbalve het depOt van zeekaarten , boeken en instrumenten bij het marine-departement
en de werkzaamheden , daaraan verbonden of eigenaardig
daarbij behoorende , in 1845 opgedragen. In hetzelfde jaar
trad hij in den echt met de oudste dochter van den assistentresident te Riouw. Met den titel van administrateur van
het genoemd depot en overgang bij het sedentair Indisch
zeewezen als luitenant ter zee lste klasse , bevestigde het
bestuur in 1851 hem in zijnen werkkring nadat hij reeds
in 1846 was benoemd tot secretaris der commissie tot verbetering der Indische zeekaarten , en wist zijne verrigtingen ten deze en in andere opzigten , waaronder een aantal
berekeningen voor den jaarlijkschen almanak , zoo te doen
waarderen en te doen gelden , dat hem , in 1849 , als belooning voor het verledene en aanmoediging voor bet vervolg,
de onderscheiding ten deel viel van tot ridder van den Nederlandschen Leeuw te worden benoemd.
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Tot de bij voorkeur gebezigde zeekaarten van onze vaarwaters , behooren de door hem vervaardigde van de* straten
Banka en Gaspar , twee uitgaven van de eilanden beoosten
Java tot en met Timor , de kaart van straat Makasser, terwijI die van de oostkust van Celebes bijna gereed en die van
het westelijke deel van de Java-zee reeds ver gevorderd waren.
Weinig vermoedde de man , die zoo geheel in de toekomst
leefde , dat zijn voornemen , om eene verzameling van zeekaarten op eene gelijke en doelmatige sehaal voor geheel Nederlandsch Indie te zamen te stellen en in het licit te geven,
reeds zoo in den aanvang son worden gestuit.
Aan eon ijverig streven was bet hem gelukt het op steen
teekenen en afdrukken zijner kaarten , hebalve die van straat
Banka , te Batavia te doen plaats hebben , hetgeen gelegenheid gaf om elke nieuwe opname of verbetering dadelijk in
te voegen. Dit blijkt onder anderen uit de Javasche courant
van den 12 April 1848 , alwaar wij lezen llBij bet lithographische etablissernent der genie te Batavia, is in druk gegeven : een kaart van de eilanden en vaarwaters beoosten Java,
te zamen gesteld op last van den schout-bij nacht E. B. van
den Bosch, kommandant van Zr. nil. zeemagt in Oost•Indie
en inspecteur der marine , president der kommissie ter verbetering der Indische zeekaarten , enz. door den luitenant ter
zee H. D. A. Smits; opgedragen aan zijne excellentie den
heere J. J. Rochussen, minister van staat , gouverneur
generaal van Nederlandsch Indie , ens. ens. ens.
Deze is de eerste kaart van eenige uitgebreidheid , welke
in Indie het licht ziet. De lithographie is allernaauwkeurigst
uitgevoerd door den beer Th. Koenig, teekenaar bij het
depot van zeekaarten. Deze kaart is tegen den prijs van f 15
ten algemeenen nutte verkrijgbaar gesteld. De daarbij behoorende zeernansgids , gevolgd door eene nieuwe methode ter
berekening van de boogten en afstanden der bergen , door
hoekmeting nabij bet oppervlak der see, met Nederduitschen
en Engelschen tekst , almede van de hand des luitenants
Smits, is thans op de drukkerij van het Bataviaansch genootschap ter perse. Het later in het licht verschijnen van
dit werk is aan geheel onvoorziene omstandigheden te wijten.”
Met den ernst en de degelijkheid , waarniede hij immer zijne
taak volvoerde en werkte voor al wat goed en nuttig was,
hoopte hij de toepassing der steendrukkunst ruimere vruchten
voor Indie to doen opleveren. Daartoe leidde hij twee pupillen
van bet Parapattan weezen-gesticht op , met zooveel zorg, dat
zij al spoedig merkbaar vorderden , en met de hem zoo eigene
minzaarnheid , waarvan hunne tranen bij zijn graf de incest
welsprekende getuigenis aflegden.
De uitgave der kaarten onder zijn oog en met bet gemelde

voordeel , gevoegd bij zijne verwonderlijke gave om nit eene
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talloeze‘ menigte dlkwijls zeer uiteenloopenile opgaven en op.
neitingen , de goo& van de onbruikbare te seheiden en in
eeri rerbaled be brengen , heeft zijn naam hij de zeevarende
natien oitd algeneene heogsehatting verleend., en de waarde ,
, zeekaarten in proete mate bevorderd. ritegdNlans
Nevem de zeekaarten gaf hij ook in het Nederduitseh en En.
phsch zieemandsgidsen in he licht van straat Banka en, de
eilandert beeosten Java, en was reeds vet gevorderd in de
brettrbekting (toner niktwe nitgave van &n , gids voor laatstgenoemde valarv,aters, wellm van- de vorigen daarin verschilde,
dat er niet alleen alle wet de zeevaart, betrof , maar ook het
gee de- battle', rdtoet ot wenscht te weten , in werd opgenornen.
eerste jaargang, 1849, van, het voormalige tijdschrift te
Batavia ffindisek arehier , hevat deswege een stak van hem,
getiteld : ii, 1116thode om door hoekmeting, nabii de oppervlakte
1
der zee, . 0.hoegte
van bergen , en omgekeerd, hunne afstandent te berekenen, ilDaaraan werden , naeteorologische bijdrapen toegevoegd, ender anderen over het einde van den
davaittkring en omtrent de koude der lucht aan de grens van
den, drampkring, en de bitte in het lucbtledige aanwezig."
Over at deze onderwerpen was hij voortdurend in briefwisseling met onderscheidene geleerden; bovendien was hij een
derg,enen, aan wien de natuurkundige vereeniging voor Nederlandsch. Indie in 1850 haar ontstaan te danken beat, lid en
seeretaris van het bestuur, redacteur van hear Tijdschrift.
Eveneens kennen zijne tijdgenooten hem als den onvermoeiden
voorstander en een der voorname uitvoerders van het schoone
denkbeeki, orn, te Batavia eene tentoonstelling van de voortbrengselen der natuur en der mensehenhand tot stand te brengen , ten einde ook het boek der waarde van Nederlandsch
Ind& vallediger te openen dan , ooit te voren. Hij was niet
alleen lid van de primitive commissie over de regeling in
IS53 RIMS ook van, het nader benoemd besturend kommitte
dezer tentoonstelling welker opening hij echter niet beleven zou.
Naauwelijks ward de maatschappij tot Nut van het Alge.
"need,. dat sieraad, van ona vaderland, op Indischen bodem
overgeplaat, of hij, sloot zich dadelijk aan en nam volgaarne
de deelneming in, onderscheidene comrnissien voor den arbeid
der afdeeling Batavia op zich Overal toch erkende men , in
hem niet, sleohts den man van talent, den vereerder en , beoetenitar van wetenselvap en. kunst , maar ook den man , wiens
°del kapakter zij in, lever', tot an streven deed zijn voor het
geluk, de verlichting en, het genoegen, zijner medemenschen
i44 den, ruirnsten, zin., Flij stand (lien verstandigen vooruitgang
wear niegoind, vree. inboezemt voor de gevolgen,, en
alien aantrekt. Sterk trok hij, zich ook het lot aan der zoogenattande, Inlandsche, kinderen en wat de Bataviasehen meatsehappij tot Nut van, 't Algemeen in het belang van dit- ge-

78i
deelte onzer verwaarloosde natnurgenooten deed, was voor een
niet gering gedeelte het gevolg van zijne voorstellen. En de
toepassing zijner gaven in het werkelijke leven onderscheidde
zich vooral door eene warrate en volharding die het klimaat
trotseerde, hem in dat opzigt inderdaad merkwaardig deed
zijn , en die anderen won voor zijne overtuiging.
S mit s overleed te Batavia, op den 8 Februarij 1853.
Zijn geest was tot in de laatste oogenblikken van het bewust.
zijn vervuld met hetgeen dien zoo lang en innig had bezig
gehouden , en hij verliet de aarde , gelijk hij haar had bewandeld , alleen wijsgeerig geloovige.
De Javasche Gouvernernents-courant van den 12 Februarij
1853, zeide #Zijn afsterven is een groot verlies, niet slechts
voor de weduwe en vijf zeer jonge kinderen , en voor de
vele anderen wier verzorger, vriend of raadsman hij was,
maar ook voor het zeewezen, dat hem ecne reeks van nuttige
diensten en hijdrographische werken van waarde verschuldigd
is , en voor de maatschappij , waarvan bij een regtschapen en
nuttig lid was. Aan een uitmuntend karakter en eenen veel
begaafden geest paarde hij eene rustelooze werkzaamheid en
buitengewonen ijver. De vruchten daarvan zijn nog te versch
bekend , dan dat wij zouden behoeven stil te staan bij hetgeen nog in de toekomst van hem te wachten was , indien
deze verdienstelijke loopbaan niet op den leeftijd van 35 jaren
afgesneden ware. De plegtige ter aarde bestelling van zijn
overschot had met de gebruikelijke militaire eerbewijzingen
plaats. De deelneming , reeds algemeen toen de ziekte eenen
ernstigen keer nam , bleek nog duidelijker in het groot aantal
personen van verschillende standen en rangen , dat door het
volgen van het lijk hem een laatst blijk van gehechtheid of
hoogachting bragten; zij blonk bij het graf uit in de hulde aan
zijn leven en zijne nagedachtenis , betoond door eene rede
van Ds. van Ilengel en in de aandoening van alien die de
lijkbaar omringden."
Zoo treffende hulde werd hem ook toegebragt in de algemeene
vergadering der to Batavia gevestigde natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indie, op den 17 Februarij 1853. De
voorzitter, Dr. P. Bleeker, gaf eene merkwaardige schets van
zijn leven en voegde daarbij: #wij gevoelen het, in Smits
verloor de maatschappij een uitstekend lid , de industrie een'
voorstander vol geestdrift , de wetenschap een' onvermoeiden
arbeider,, onze vereeniging een' ijvervollen bestuurder. Smits
behoorde tot die weinigen in deze gewesten , bij wie bet keerkringsklimaat niet heeft kunnen verzwakken de geestdrift voor
maatsehappelijk heil en vvetenscbappelij ken vooruitgang. Die
geestdrift voor alles wat goed is , was onbeperkt in hem. Hij

bekleedde eene voorname plaats onder de mannen , welke in
de laatste jaren zoo vie hebben bijgebragt om de maatschappij
51.
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in Nederlandsch Indie op te heffen uit die traagheid en onverschilligheid , welke, onderhouden of voortgebragt onder
vroegere besturen , spreekwoordelijk waren geworden.
Toen in 1850 bij eeniger onzer het plan tot ri;pheid kwam ,
om onze vereeniging in het leven te roepen , sloot Smits
zich met de meeste belangstelling aan deze pogingen aan en het
is nog levendig in onzer aller herinnering, met welken ijver
hij de belangen der vereeniging voorstond. Medeoprigter,,
bestuurder en secretaris der vereeniging , had hij een zeer
groot aandeel aan haren bloei, niet alleen door den ijvcr en
het talent waarmede hij het secretariaat vervulde , maar ook
door het werkzaam deel, dat hij nam aan het leveren van
mondelinge en schriftelijke bijdrag-en. Nog staat de waardige
ovededene in onzer tiller gedaehten voor ons , sprekende in
ooze vergaderingen , sprekende met het hem eigen talent en
vuur, en ons alien boeijende door het be!angwekkende zijner
voordragten."
Het tijdschrift van de vermelde natuurkundige vereeniging ,
bevat de volgende bijdragen van zijne hand : 10. Barometerwaarnemingen in 1842 en 1850 , op reizen uit Nederland
naar Java. 2°. Itapporten betreffende Borneosche steenkolen.
3. • Waarneming van de bedekking van somrnige sterren door
de maan. 4.. Lengte van de tijdballen te Batavia en te Calcutta, en delzelver lengte-versehillen. 5. lets over de gambierkultuur. 6°. Over de getijden in Nederlandsch Indie. Het laatstgenoemde stuk was een der belangrijkste , welke Smits heeft
getchreven. Hij ontwierp eene nieuwe theorie van de getijden,
of hewer hij trachtte de wiskundige theorie van Bernoui 11 i
en L a Place te verheflen en toepasselijk to maken. Deze
arbeid werd bij deskundigen met grooten hijval ontvangen.

En in het alom bekende Mdschrift voor Nederlansch
Indie plaatste hij in 1844 een artikel over de hoogte van
eenige bergen in den Indischen archipel en in 1847 , eerie
waarneming van de zon-eklips.
Uit eenige zijner brieven aan bloedverwanten in het vaderland, blijkt dat hij naauwlettend alles wat hem omringde
gadesloeg en elke gelegenheid om nuttig te zijn of zieh te
oefenen , met graagte aangreep. Daaronder bevinden zich
uitvoerige beschrijvingen van de expeditie in 1838 van den
generaal Verveer naar de kust van Guinea, elders reeds
door Ten g be rgen in het licht gegeven , en van het bezoeken in 1842 der Kaap de goede Hoop.
Over dit bezoek
wijdt hij zeer uit en hij betoonde zieh hoogelijk ingenomen
met de geheehtheid die hij daar waarnam onatrent at wat
Nederland betreft.
Op den 20 November 1855 werd te Batavia een gedenkteeken op het graf van Smits ingewijd. Het bestaat uit
een gemetseld vierkant , ongeveer tien voeten. hoog , voorzien
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van vier marmeren platen , gedekt door een ijmren kapiteel
en omgeven door een net ijzeren hek. Op de plaat aan de
voorzijde staat, omgeven door eene krans van laurier en eiken
takken "Akan den luitenant ter zee 1. klasse H. D. A. Smits,
zijne vrienden en vereerders in Nederlandsch Indie." Aan de
achterzijde leest men : ffgeboren te Utrecht den 23 November
1817 , overleden te Batavia den 8 Februarij 18532' Terwiji
de zijplaten respectivelijk voorzien zijn van de opscbriften
I, Vi?1u8
nobilitat" (de deugd adelt) en : NBene meruir (hij
heft zich verdienstelijk gemaakt).
Het beeldhouw- en metselwerk doet alle eer aan den smaak
en bet talent van den opziencr der begraafplaats , Ihnen, bij
wien de inscriptien op de marrneren platen gebeiteld en onder
wiens leiding de opbouw van het geheel heeft plaats gebad.
Het eenvoudige , mar nette kapiteel , versierd met zinnebeelden der zeevaart , alsmede bet hekwerk , is gegoten in de
fabriek voor de marine en de nijverheid te Soerabaija.
Deze schets is ontleend aan de Javaansche courant van 12
Febr. 1853 , het Algemeen verslag der werkzaamheii van de
Natuurkundille vereeniging in N. 7 in de algemeene vergadering
dier vereeniging van den 17 Februarij 1853 , aan het dlgemeen
har,delsblad van den 9 Mei 1853 , aan de Indier van den 6
Februarij 1 5, 56 , de aangehaalde Tijdschriften en aan eenige
papieren en brieven , waarvan de familie goedgunstig inzage
gegeven heft.
Tijds, v. Neder, Indie

6e Jg. 1854 II: 436 . 1855 II: 113 ; K o bus

en de Rivecourt.
SMITS (JAN), zoon .van Jan Smits en Petronella van
Emmerick, werd den 18 Februarij 1775 te Dordrecht geboren. Hij begon zijn loopbaan als bediende op het kantoor,
van den graanhandelaar Matthys Balen , werd vervolgens klerk
bij mr. Johan Jacob van den Brandeler Yzn. Baljuw
der Beyerlanden en hoofdschout der stad Dordrecht en de
Merwede, en was dezen in de administratie van de gelden en
goederen van bet stedelijk armhuis behulpzaam , vervolgens
werd hij commies of substituut controleur van den grafelijkheids of zoogenoemden Geervlietscheu tot welke post hij bekleedde tot de grafelijkheidstollen, bij deereet van het yolk van
Holland (5 Maart 1795) werden opgeheven. Hij was toen
zonder betrekking en , als bekend aanhanger van bet stadhouderlijk huis , zonder hoop van tot eenige openbare bediening
te geraken. Toen hem , na Nederlands verlossing van de
Fransche heerschappij , als oud•ambtenaar , de weg werd geopend
tot het verkrijgen van openbare ambten, sloeg hij alle aanbiedingen van de hand en verkoos een onafhankelijk bestaan door
den handel boven alle eervolle doch alhankelijke betrekkingen.
Sedert 1804 bekleedde Smit s ook den gewigtigen post van
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sent4neester van bet stads krankzinnig- en beterbuis (later in
bet geneeskundig gesticht voor krankziunigen) als ook van de
goederen en effeeten van het gewezen leprozenhuis. BpImagrijk zijn de diensten door hem als zoodanig bewezen. Then
toch , na de tiercering of vermindering der rente van de publieke schuld op een derde , in Oct. 1812 al de regenten van
dit buis hunne betrek king hadden neergelegd , bleef hij alleen
tot 2 Januarij 1817 met zware opofferingen , de zaken besturem, Onder zijn bestuur werclen vele misbrulken afgeschaft ,
en groote verbeteringen ingevoerd , zoodat het gesticbt , wegens
zijne doelmatige behandeling der krankzinnigen en uitmuntend
bestunr een welverdienden mem verwierf. Met verontwaardiging greep hij naar de pen , toen een recensent , in een verslag van J. G uistai n's Traite sur l'alienation mentale et
sur lee hospices des alignes zich had uitgelaten dat de min.
vermogenden in de krankzinnighuizen meestal op eene ruwe
wijze behandeld werden , en toonde , in een welgeschreven
stukje (lets over de krankzinnigen en de behandeling van dezelve)
onwederlegbaar aan dat zulks noch te Dordrecht , noch voor
zoo ver hem bewust was , ergens in de Nederlanden plaats
greep ; ja dat zoodanige bebandeling niet in het karakter eener
natie lag , die te veel voor ongelukkigen had gedaan , en nog
dagelijks deed , om zieh op die wijze een vlek te zien aangewreven. Veertien jaren later (1841) liet hij , bij gelegenheid
dat de regering , bij de staten•generaal een ontwerp van wet,
inhoudende nieuwe bepalingen orntrent die gestichten inleverde ,
dit stukje met een Naschrift over de verpleging der krankzinnigen Se °heel, en een paar bedenkingen over de ontwerp-wet ,
herdrukken , en toen in 1843 het plan werd gevormd om een
provinciaal-geneeskundig gestieht voor krankzinnigen in Zuid, Holland te bouwen , en eene prijsvraag ter bekoming van
ontwerpen voor zoodanig gestieht was uitgeschreven , zond hij
(April 1844) ook een plan met daartoe behoorende memorie in,
echter niet ter mededinging , maar ter inlichting voor de
commissie ter beoordeeling. _De gouverneur van Zuid-Holland
bedankte hem bij missive van 18 Mei 1844 namens gedeputeerde staten hartelijk voor deze belanglooze inzending van dat
uitvoerig stuk. Behalve het rentmeestersehap bekleedde S in i t s
nog vele andere betrekkingen , zoo als die van zetter der directe belastingen , lid en vice-precident van de karner van
koophandel en fabrieken , mede-bestaurder van de afdeeling
Dordrecht van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen ; die van lid van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen
en van 't bestuur der door hem gestichte school , van het
bestuurl der maatschappij van Dordrechtsche scheepsreederij
en van de reederij van visehsloepen te Middelburg , die hij
beide hielp oprigten enz. Waar en wanneer hij kon bevorderde bij de belangen zijner geboorteplaats. Zoo Ieverde hij
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in 1836, then er sprake was ter verplaatising der zeevaartkundige school te A1edemblik , een memorie bij den raad in.
In weerwil van zoo vele en verschillende bezig4e4en had
Smits nog tijd zich in verschillende kunken en ivecensehappen te oefenen. Reeds als jongeling legde hij zich op de
bouwkunde toe, en behaalde (26 April 1800) bij de bouwkundige afdeeling van Pictura den hoogsten eereprijs. Hij •bleef
dit vak ook gedurende zijn gebeele leven beoefenen en sebreef
twee verbandelingen Over den Bonwstajl en de Bottwstoffen
in vorige eeuwen en de Groote Kerk te Dordrecht. 14ij bield
van plannen te maken tot bet bouwen van huizen en bet
aanleggen van tuinen ontwier:p (1826) intele die voor de
stedelijke begraafpl.ts, en toen in 1831 tle Cholera Asiatica
in ons vaderland heerschte beraamde hij er voor een bospitaal , en diende ze vergezeld van pstand- en igrondteaening,
bij de regering der stad in. Een paar dagen voor zijn dood
was hij nog bezig aan een plan \tot it mak.) van een park
en pu blieke ,andelplaats voor in geboortestad. Verder beoefende hij de physica , wiskunde, werktuigkurtde , ,waterweegkunde en aanverwante wetenschappen , en stichtte een physiech
gezelsehap , vcsaarin hij vele belarwrijke verbandelingen voordroeg. gelijk later bij de afdeeling Pkysica van bet letterkundig getielschap Diver. sed una , en gaf (1823) een 4.1

van vergelijking tussch,en de drie schalen der meest in gebruik
zijnde thermometers in het licht. Bij bet invoeren van bet
nieuwe , telsel van maten en gewigten schreef bij een populair stukje in de Dordrechtsche Almanak en in 1846 in het
Jaarboehje Van Dordrecht een Algemeen overzigt van het nieztwe

gewigten stelsel ; de namen der nieuwe maten
hercleelig Mate2,
en gewigten en van derzelver veelvonden en onderdeelen een
herleidings tafel van de oude Zuid-Ilollandsche en nieuwe Nederlandsche landinunt en van de nieuwe Nederlandsche tot eenige
buitenlandsche munten.

Gedurerde , !e laatste helft van zijn leven, beoefende Smi t s
bij voorkeur de vaderlandsche gesehiedenis en inzonderheid die
zijner geboertestad waarvan zijne belangrijke Aanteekeningen
op de beide eerste deelen van Bilderd ij k's Geschiedenis
des Vaderlands ; zij ne Verhandeling over den alonden staat ,

de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Znid.liolland ,
en van de stad Dordrecht in het bijzonder (Dord, 1824) en.
die Over den inbraak en overstrooming van den grooten ZnidHollandschen Waard, op den 18 Nov. 1421. (Dordr. 1822)
en de vijf eerste door hem met zijn vriend Dr. Schotel
bewerkte afleveringen van eene Beschrijving van Dordrecht
(1842-1845) ten bewijze strekken. Bebalve deze afzonderlijk uitgegeven geschriften , plaatste hij een raenigte gesChied-,
letter- en ourlheidkundige opstellen, zoo in verschillende periodieke
geschriften als in de Dordrechtsche courant en mg in 18,56

792
.7af de taehtigjarige grijsaard , bij gelegenheid van het Kostersfeest te Haarlem , een in 1823 do3r hem opgesteld lets
over de uitvinding der Boekdrukkunst in het licht. De meeste
zijner opstellen hadden niet slechts de verdiensten van het
a propos, maar zijn meest alle belangrijke bijdragen voor de
geschied- en oudheidkunde. Zulks zijn ook zijne Verhande.
lingen over de zeden en gewoonten onzer vaderen in de nziddeleeuwen ; Over de geschiedenis der vroegere en legenwaordige
belastingen en Over het goedkoop ; zijne Historische aanteekeningen op den belangrijken brief door Willem 1, Prins van
Oranje den 16 Mei 1572 nit Dillenburg geschi even aan zijne
vrienden in Dordrecht en bet Toevoeysel tot het geschiedkundig
gedeelle van de voorlezing door wijlen den flee?' Mr. N. Carbasins , Cz.; over Jan van lieelu en zijn gedicht fide slag bij
Woeringen , beide in de Werken der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde opgenomen zijn VijIde eeuwyetijde van
en zijn bundel
de bedijking van den Zwijndrechtschen Waard,
.4anteekeningen op de levensbeschrajving van Bulger Jan
Schimmelpenninck , door zijn zoon graaf Schimmelpe nninck in 1845 in het licht gegeven. Groot waren zijne
verdiensten als aardrijkskundige. Hij begon de rij zijner
voorlezingen in Diversa sed una met eene over de oude aardriikskunde en de verbeteringen, welke lot
1819 in die welenschap hebben plaals gehad. Veel was van der Aa bij het
zamenstellen zijner werken over die wetenschap aan hem verpligt. Hoog was de achting die Smits in zijn vaderstad
genoot en aan eerbewijzen ontbrak het hem niet. Zoo was
hij lid van de meeste letterkundige genootschappen en ook van

de Maalschappij van Nederlandsche Lellerkunde.
Tweemaal
is hij gehuwd geweest, den 8 September 1805 met Sophia
van der Poll en den 30 April 1812 met Krijntje Maria
Roes t. Hij overleed den 28 Maart 1857. Zijne tweede
vrouw overleefde hem en stierf in 1871. Zijn eerste vrouw
schonk hem eene dochter, , Sophia Petronella, zijne
tweede, 5 kinderen , van welke Jan Anthony en mr.
Willem Pi eter nog in leven zijn. Zijn portret door
George Adam Schmidt geschilderd , is door H. F. H a nselaar op steen gebragt. Zijn leven is door Dr. G. D. J.
Schot el geschetst voor de levensberigten door de Maatschappij
van Nederl. Letterk. uitgegeven.
Zie verder Kunst- en Letterbode 1856; Schotel, Dordrecht in
den aanvang der 17 en 19 eeutv ; Kobus en de Rivecourt; Mr.
Bode! Nyenhuis, Topogr. /cyst, bl. 89, 116, 117, 119; Mul
I e r, Cat. van portr. ; Cat. d. Maats. v. Ned. Letteric..
D. bl.

-

SMITS (J.), portretschilder uit den aanvang dezer eeuw, ,
vervaardigde o. a. het portret van Ds. J. Scharp.

Zia Kramm.
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SMITS (N. of JOHANNES) , te Breda geboren , bloeide in
de 2de helft der 17e eeuw. Hij schilderde verscheidene stuk.
ken voor het huis Honslaarsdijk en liefhebbers te 's Hage.
Zie J. C. Weyerman, Leven der schilders ,
Kramm.

D. III, bl. 59;

SMITS (WILLEm), dichter , bloeide in het laatst der 18e
en begin der 19e eeuw. Van hen3 zijn o. a. lijkzangen op
P. Hofstede en H. van Alphen, en een gedicht voor de
Bloemen en vruchten van N. van der Hulst; afzonderlijk
verschenen zijne Dichtkundige bespiegelingen, toepassekk op
afbeeldingen van godsdienstige en stichtelijke onderwerpen.
Rotterdam 1810.
Zie van der A n, N. B. A. C. Woordenb.
SMITS (WILLEm), verdienstelijk musicus en componist,
werd den 22 October 1804 te Amsterdam geboren. Groot waren
zijne verdiensten omtrent het volksgezang , en talrijk zijn zijne
uitgegeven werken , onder welke De Gelofte, opera in 3 acten,
met toejuiching in 1840 te Amsterdam werd opgevoerd ; Handleiding en schoolboek voor het volkzang onderwijs in drie deelen ;
:Drie missen voor 3 mannenstemmen met orgel; Magnificat
voor 3 mannenstemmen , 2L Koren en Koralen, 6 Koren
voor 3 stemmen, tot schoolgebruik; .Ernst en Luim , koren ,
kanons en liederen ; Be eere Gods , Hymne , voor koor en
orchest ; In 't Bosch en Meilied 2 liederen voor mannenstemmen ; Hoop , .Klarenbeek , 't Viooltje ; drie koren in Orpheus;
18 liederen voor twee stemmen , vier voor twee sopranis contralto
en baryton met piano ; Schets van het toonstelsel der Harmonie.leer
en volksgezang in de Volksbibliotheek enz. Hij was oflicier van
de eikenkroon en lid van meest alle musikale genootschappen.
Hij overleed te Amsterdam in Februarij 1869.
Zie Gr egoir, Les musiciens Neerl. p. 164.

SMITZ (CAsPER), bijgenaamd Magdalena Smitz , werd
in Holland geboren en vestigde zich in 1662 in Engeland.
Hij kreeg den bijnaarn Magdalena, wiji hij meest deze bijbelsche persoon tot onderwerp koos. Hij schilderde ook portretten in olie en miniatuur,, die doorhunne gelijkenis, uitdrukking
en behagelijk koloriet vol leven en natuur zeer gezocht waren.
Ook vervaardigde hij vrucht- en bloemstukken , die zoo geacht waren , dat voor een tros druiven , door hem geschilderd,
40 ponden sterling gegeven werden. Later vestigde bij zich
te Dallin , waar bij , volgens den een in 1689, volgens den
ander in 1707 overleed. Hij graveerde ook in mezzo tint°,
als Magdalena in een grot , Hagar in de Woestijn, enz.
Zie Immerz eel; Kramm.
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SMITZE (J. VAN DER). Van dozen vermeldt K ram m twee
met 0. L gewasschen teekeningen , voorstellende een Valken
jagt en een mar een paard toordt balagen.

-

Zie Kramm.

SMOLEKEN (B.) gaf in het licht : God gekeiligde aandagten. Arnst. 1767 , 8°.
Zie Arrenberg, bl. 479.
SMOUT of S VIOUTIUS (ADRIAAN JORISMON). De plaats
zijner geboorte is onbekend , doch waarschijnlijk studeerde
hij te Leiden , waar hij in 1601 van curatoren verlof kreeg ,
om op buitengewone dagen de logica te onderwijzen. In
1604 werd hij predikant bij de Hervormde gemeente te
Rhoon en Pendrecht , deed in 1606 afstand van zijn dienst ,
doch verbond zich om den Rotterdamschen predikant Geze li us
in diens arbeid to ondersteunen. In 1609 aanvaarde hisj het
beroep naar Delfshaven. Hier schreef hij , een bitter en onverdraagzaam contra remonstrant , waarvan hij , gedurende zijn
verblijf te Rotterdam reeds blijken had gegeven, zijn Schrittuurlijk'
ja , dat hij aan de staten van Holland opdroeg. Deze , die
toen nog de zijde der Retnonstranten hidden , verontwaardigd
over zijne stoutheid , ontboden hem niet alleen voor zich ,
maar geboden hem (Julij 1613) zich te 's Gravesande op te houden
en die plaats zonder hunne toestemming niet te verlaten. De
Amsterdamschen burgemeester, Cornelis Pieter sz Ho of t,
vroeg ergens , met het oog op het gemelde geschrift , of men
wel eenigen sehrijver zou kunnen aanwijzen , die in lasteren
en schelden bij hem zou kunnen halen. Ondanks het streng
verbod om 's Gravenhage te verlaten , begaf zich S m o utius nu en dan weer naar Amsterdam , waar soinmige predikanten , die hem voor een man , die voor de zuiverheid der
Hervormde leer ij verde en werkte, hielden, van tijd tot tijd hem op
de preekstoel bragten. Ountrent die tijd (1617) raakte hij in
geschil met den Rotterdamschen predikant, Nikolaas Gr eyin ckhov en , der Remonstrantsche gevoelens toegedaan ,
met wien hij (zoo groot was zijne afkeerigheid van de Remonstranten) reeds vroeger , op bevel der overig,heid geweigerd
had in gesprek te treden ter bevordering van goed verstand
en ter vereffening van ontstane oneenigheden. Ilij gal namelijk tegen hem een in de latijnsche taal geschreven werk in
het licht , waarin hij Gre vin ckho yen z66 schamper
overhaalde en zóó aware beschuldigingen te laste leidde , dat
de kerkeraad zich de zaak zijns leeraars aantrok , en den beschuldiger bij 's lands staten aanklaagde , die het besluit
namen , den advokaat Fiskaal te gelasten "het boeksken
van Smoutius op te soeken , daaruit te trekken 't geen
hij viuden soude ergerlijk en ten lathe van Nie la es te wesen
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gestelt , 't selve 'Vier (ter vergaderinge van Holland) te vertoonen , am daer .naer , daerop meerder gelet synde , gedaen
te werden naer kbehooren!' Doch dit liesluit had geen gevolg ,
want S m o uti us, die zich, zoo ails .boven gezegd is, thans te
Amsterdam onthield , bad zoo yeel gunst gevonden bij de
regering , dat deze hem bet burgerregt schonk , en weigerde
toe te laten , dat de Fiskaal in hare stad jets tegen hem
zou ondernemen , of hem voor een andere regtbank trekken.
Hierom verdedigde zich G re vi nvk h o yen, in een latijnsch
verweerschrift tegen outi us, waarin hij hem verscheiciene
zaken te laste leide , en o. a. zijne meesterachtige en willekeurige handelwijze , gebleken in het onderzoek van zekeren
beroepen leeraar te Schiedam wien hij , behalven de
•37 artikelen der Nededandsche confessie , nog 17 artikelen ,
op eigen gezag voorleidde , met last om die te onderteekenen
onder bedreiging van , bij weigering , van den preekstoel te
zullen geweerd worden. In 1620 werd Smo uti us tot vast
predikant te Amsterdam beroepen. Doch ook hier kon dat
onrustig karakter niet rustig zijn. De driften bleven gisten
en hij volhardde in zijnen haat tegen de Remonstranten. Het
kon niet anders of het moest den ijveraar hinderen dat er bij
het verkiezen van nieuwe regeringsleden te Amsterdam niet
altijd acbt werd gegeven of die tot de hevige Contra-remonstranten behoorden , ja zelfs eerlang op het kussen verheven
werden die maar gematigde gevoelens waren toegedaan. Hij
meende hiervan oorzaak te vinden dat de predikanten niet
vooraf geraadpleegd werden , en beklaagde zich reeds in 1622
op den kansel en liet zich op bitteren toon uit , dat aan de
Remonstranten te groote vrijheid gegund werd. Thans liet
men Smou t, ofschoon velen zich over zijn stoute taal ergerden ,
ongemoeid , ook toen hij vier jaren later ( 626) nog heviger
klaagde dat de oorzaak van 's lands rampen te zoeken waren
in het toelaten van bewindslieden , die het pausdom begunstigden , en in het ondersteunen van Lode w ij k XIII , dien hij
het kind der duivelen noemde , bij bet beleg van Rochelle;
doch toen hij in 1629 eerst tegen prins Frederik ndri k en vervolgens tegen de Arnsterdamsche regering van
den predikstoel uitvoer, , en opnieuw aandrong , dat het openbaar bewind niet zonder voorkennis en mad der kerkelijken
zou handelen , werd hij voor burgemeesteren ontboden , die
eenige aanteekeningen van zijne predikatie gemaakt hebbende ,
verlangden , dat hij hun zijne voor de vuist uitgesprokene
leerrede op schrift zou overbandigen , opdat het blijken mogt
of zjj soms aan zijne woorden eenen anderen zin hadden toegekend dan de bedoeling des sprekers was. Smou t meende
dat hem hiertoe eerst de vergunning des kerkeraads noodig
was. Deze veroorloofde hem zulks niet , doch Smout, wilde
zich naar den wli der regering schikken , mits hem een rnatmd
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nitstel werd gegeven. Toen deze tijd verstreken was , verscheen
de onrustige leeraar niet , en toen burgemeesteren hem voor
zich deden komen , was hij onbeschaarnd genoeg om zich van
zijne belofte geheel on kundig te houden. Men liet hem gaan ,
met de ernstige vermaning van in zijne leerredenen rustiger en
bescheidener taal te bezigen. Smout wet verre van andere
vermaning te gehoorzamen , sprak in November 1629 eene
leerrede over Matth. VII : 5 uit , die de vroege re in bitterbeid
tegen de regering overtrof. Burgemeesteren riepen den onvermoeiden ijveraar ter verantwoording. Ronduit weigerde hij
zijne predikatie in te leveren. Thans liet de kerkeraad zich
openlij k met de zaak in. Burgemeesteren besloten den weg
der lankmoedigheid te betreden en af te wachten of al het
gebeurde eenige invloed op S moat mogt bebben. Het tegendeel vond plaats heviger en heviger werd des leeraars taal ,
zoodat burgemeesteren den 7 Januarij 1630 den raad bijeenriepen en aan dezen bun voornemen openbaarden om S mout
de stad te doen ruimen. De meerderheid hechtte bier aan
hare goedkeuring , en Sm out werd gelast binnen 24 uren
Amsterdam te verlaten. Van 's mans latere lotgevallen is
alleen bekend dat bij naar Rotterdam vertrok en aldaar in 1646
overleed. Het is bekend dat V o n del, toerimaals opkwam
tegen de Contra-remonstran ten , bovendien vertoornd op den
leeraar,, die weinig met de dichtkunst schijnt opgehad te hebben , de scherpe geesel der satyre tegen Sm outius zwaaide.
Hij schreef

Bode met tw3e Seyndt-Brieven, Prosperi ende Hilarii , aen
.Angustinum, van de overblyfselen van de ketterye der Pelagia.
nen. Wt het Latyn verduyscht, ende met ettelycke aenmerckingen verryckt door Had, Georgium Smoutium, Rott.
1608.
Smout heeft het in dit geschrift zoowel op de Doopsgezinden , als op de Katholyken begrepen.

.Eendracht van over vyftich schriflen teghen 't pelagiaansdonz, door de treff. gheref. Kercken ende Schoolleeraren,
in den druc bevordert. Metter tzjt by een ghebracht door P.
G. S. in 1619.
roetse van seecker antwoort van C. Vorsiius.
4°.
Aenwyzinghe van de onbehoorlycke wyse van doen die Hr.
Adrian. Smoutius gepleecht &eft in :wiz Boeck ghenaemt
Eendracht etc. Door P(etrus) C(npus), Bien. d. 0. IV. tot
Cralingen. Rotterd. Mattys Bastiaensz
(1610) Onschuldt ende_d/wijzinghe Adriani Smoutii over t ghene hem van weghen
de eonrecht verdachte Predikanten toeg'hezve,sen is in hun
Aenwijsinghe enz. onder den name P. Cupi ende de letteren
C. S. a G. binnens maendts wtohegeven. Delft ( I610). Petri
Adriani
Cupi, Ondersoeck over d'Onschuldt ende ilfwijsinghe
Smoutii enz. Ger. Gouda. (1610).
Schriftuurlic la over de vraghe, of de leerpoincten, die ten
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1

huydiyhen dayhe in yheschil yhetrocken worden, het Fundament
der salicheyt rakes ofle niet. Teyhen het onschriftuerlick
Neen segyhen van zommiyhe dat d'opinien van beyde partyen
bestaan kunnen bevesticht ende bewesen door Adriaan Jorisz.
&flout, Dien. J. C. Schiedam 1613. Voorlooper over Adriani
Smoutii schriftuerlyck jae, dienende tot openinyhe ende recht
verstandt van synen toe-e:yyhen Brief aen de E. M. :Heeren
Staten, aeny. de questie of de vyf verschilliyhe poincten de
salicheyt raecken of niet. Ghestelt door een Lielhebber der
waerheyt. Itott. Bernardus Dwinglo, Christelyken Bril,
tot versterckinye van 't schemerende yhesicht der .Eenvoudiyhen
die iu de huydens-daechsche verschillen der Reliyie met onverdant yveren ; waer door sy claerlick aenschouwen moyten het
weder schriftlycke en handt-verder§elycke ghevoelen Adriani
Smoutii en synder Mederlanderen. Ghedr. 1613.
Onse Vader dat is, verklarinyhe hoe God de Fader des
Beeren Jesu Christi Onse Yoder mede is, ende icy zyne
lieve kinderen zyn enz. na den Ghereformeerden Kerckenraadt
van de Nederl. natie 6innen Dordrecht teyhenwoordich vergadert, toeyheeyyhent. Amst. 1618.
N. Grevinchovius heautontimornmenos hoc est rhapsodius
suis coloribus schematismis liyuris, litteris et verborum phrasiunzque ampullis (quibus senatum civitatis Roterodamensis ,
ante suam cum Amesio dissertationem anni
1615 nundinis
vernalibus editara in christ. ecclesiam concitare , sibi vero ipsi
conciliare omnino satayit) parodice sed serio algae reapse nonnihil delineatus , de se supplicium dans. duct. A. S. Amst. 1617.
Zie,behalveBrandt,ITterbogaert,Baudartius, Trigland,.
Regenbogen; Wagenaar, Yad. list. D. XI. bl. 78, 83, 84,
86. Dez. Beschrijv. v. Amst. , D. IV. hi. 366, 445, 447, 449, 452,
453, 455; Authent. en waaracht. verhaal, 1630; Tegen den Glossateur
der Sent. D. Smoutii , 1630; Vrye aenwyzing tegen de Historie van
F. de Vr y , bI 83; Croese. Kerk. Reg., hi. 64; Soermans,
Kerk. Reg. hi. 40, 88;Paauw en Veeris, Vern. Kerk. Alp/lab., hi. 190.
Kist en Roy aards, Kerk. Archie!, (eerste Serie) D. V. hi. 118
(tweede Serie) D. III. bl. 247; V. H ard erw ijk , Predd. te Rotterd.
bl. 21; Vond el's W erken (uitg. v. L en n e p) (Reg.); Vondel, met
Roslcam en Rommelpot , in de Gids , lilengelw. 1837, hi. 161 , 197,
277, 407; Glasius, Godgel. Nederl. ; Siegenbeek, Gesch. d.
Leidsche .Hooges. , D. II. bl. 266 ; T ie 1 e , Painfl. , D. II. bl. 95, 112,
140, 199, 201; R ogge, Bibl. v. Rem. Geschrift. hi. 74 ; o ogstrat e n;
Kok; Nieuwenhu is; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Abcoude, Naamr.bl. 339.
•

SMOUT (DIRK), te Utrecht geboren

beoefende de poezij

en gaf in het licht

1 ) Hij noemt zich ten minste een Pstichtenaar" in de voonede
der redev. v an Fabrieius.
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Davids Psalm? en andere Loftangen, volgens de gebrulke ,
Utrecht , 1710. 8°.
lifkezangmtPseld.
Vierjarige vreugde wegens de uyttogt der Franecen uyt de
',tad Utrecht. 4°.
Heilige Dank- en Treurgezangen. Amst. 1714. 4..
Het Leven van fez. Christue in dichtmaat. Leiden 1721 4 °.
Ook gaf hij eene Nederd, overzetting v. F r an c.
Fabricius' Itedevoerimg over den hondert en vifftigsten
verjaardag of het derde juaeliaar der Holl. Aikadernie te Leiden
enz. m. pl . en portr. van Fab riciu s. Lehi. 1725 40, en
van Fr. Ad. Lta in p e Redevoering van de opperste wijheid ,
Utr. (1720).
Zie Witsen Gey'sbeek, B. A. C. Woordenb. , D. V. bl. 306,
347; A-ndri'ess, en, ilannterk. , 131, 796; van Iperen, Psalingez. ,
D. I. bl. 174;
D. I. bl. 222 Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. ,
Verwoert; Kobus en de Rivcreourt; Arrenber,g; Rogge,
bl, 263; 1V ay. , D. XIV. bi. 267;
Bibl. v. Contra.rem. Geschrift. ,
Abeoude, Aanh. , bl. 198.

SMOUT (PIETER Jz.);
Men heeft van hem een anoniem geschrift
Aanwiizing van de uitsporigheden en onwaarheden , die J. D.
(Verburg) tegen P. S(mout) begaan heeft, door Pr. Iz. St.
(P ie ter J z. Srn out) Rott. 1688. 8°. Voorts:
Het helder lie/it der vryheyt , 6ehouster der waerheyd ,
vyandinne van alle meesterschap en dooling over he Godlyk
vrij-propheteren in de gem. J. Chr. Door P. Smout tegen dr.
Ant. van Dale. Bestaande in den I en II wederlegging (sic)
Ill in een aenmaningh tot betrachvan sijn voorn. redenent
tingh van dese vOheyal: _Pot Bolt., door Piet. Terwint,
1679.
Come van een , brief, door P. Smout aan Galenus Aoranssz.
geschreeven , , in welk ziin onaehoorlijken handel tegen A. L.
en F. gepleegt , ontrent de gesehillen met J. Breedenourg
1685'.
klaarlijk word aangewesen , in 't jaar
Bewys dat dk vier gepretendeerde regenten van het Conegianten weeskuys tot Amsterdam, namelijk Anthoni Ruleeuw
Dirk van Planen, Pieter Reyndertsz. en Jan Iluygen aan
en
veel groote stakkens sckuldig zijn. Uyt haar eygen schriften
boieven beweezen. Int. 1686.
AntWaord op het "net Verhael van J. Y. Prethurg wegens
de opkomst Van 'I weeshuys der Collegianten tbt dmsterdam ,
vertoonende, dat hij niet wel redeneert en veel saaken tegen de
waarheit heeft nedergesteld, waardoor hij den handel , der regenten en van hem zelfs heeft trachten te verdeedigen.
Tot
Rott. 1687.
Freede en Vryheid onder de Rhynsburgers , verbroken en
weehgenomen door 't onnoodig twisten en seheuren der vervalle
,

,eolkgianten, hoe en waardoor die

ontelaan, zijn

aangewezen
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door P. Snout , waarin klaar gezien werd dat zii, die veel
van vrede en lie/de praten, die niet begeert hebben.
Waar is nu 't oude hart zoo vol van goedighe'en?
Waar blifft nu lied' en vree der hoog beminde re'en?
Achter aan een brief van Frans Kuiper , waarin hi, J. D.
v erbn, e n al ziin beschuldigers bewijs eist voor onpartijdige
lieden , die men buiten de Collegianten zal verkiezen.
Tot
Rotterdam. 1687.
Zie Rogge, Geschrift. betref. de Ned. Llerv. Kerk ,
V. Doorninek, Anon. en Pseud., bl. 589.

bl. 99, 100;

SMIJTEGELT (BERNARDus) , den 20 Augustus / 665 te
Goes geboren , ontving zijne eerste opleiding aan de latijnsche
school zijzer geboortestad , bezocht in 1684 de Utrechtsche
hoogeschool , waar hij vooral met den verdraagzamen Wit sius
hoog was ingenomen. In 1687 proponent geworclen , moest
hij twee jaren wachten , eer hem een standplaats werd geschonken. Toen werd hij te Borselen , beraepen , van waar
hij in 1692 naar Goes vertrok. In 1695 ging hij van
daar naar Middelburg. Groot was de droefheid zijner gemeente toen hij eens naar Rotterdam en tweemaal naar Utrecht
beroepen werd. Hij vond echter vrijheid voor di& vereerende
a.biedingen te bedanken. Hij was een man van grooten
invloed op zijne gemeente en behoorde tot de leeraars der
Nederlandsche Hervormde kerk , die Diet alleen hij bunne
tijdgenooten op hoogen prijs werden gesteld maar nog in
latere dagen , zelfs in de onze , toejuiching hebben gevonden.
Zijne leerredenen , die hij voor de vuist uitsprak , werden
door eenige zijner toehoorders afgeschreven ; zoo schreef Maria
Boot e r, lid der Middelburgsche gemeente , alleen 17 lijvip-,e
deelen in 4°. Zijn stijl was levendig , populair, verstaanbaar,,
zijne beelden dikwijls ongepast , Diet vrij van valsch vernuft.
Ook in *le leerredenen , die met een forsche stern werden
uitgesproken , openbaarden zich vastberadenheid moed , gestkracht en de ernstige zucht om den zondaar te bekeeren.
Bittere ligchaamssmart noopte hem in 1735 zijn emeritaat te
nemen. Hij overleed den 6 Mei 1739 , ongehuwd.
Nog bij zijn leven , zonder zijne medewerking , verscheneil :
Uitrnuntende praktikale leerreden, door een voornaam Godge31. Midd.
leerde, over Ezech. XXXIV
Zes uitmuntende praktikale leerredenen, over Hoopt
1 , 2, 4.
Ezech. XXXIV : 31. Spreuk. XXIII: 26 en Jes. XI: 8.
's Rage 1740.
Na zijn overlijden verschenen:
De. Christu8 heil en cieraad tvorgesteld in 45 pred1kaet8ie8
over Phil., IV: 7 en Coll. 1 v8. 22, met eene voorr. van
4‘, IV, de Beveren., 's nage en Middelb. 1740 , 1744,(46-ar.)
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Het gekrookte net in 145 predikaatsien.
Gray. A 745.
Amst. 1768. 2de dr. 2. dn. in 4..
Ben mord op zijn tijdt, in
89 predicaties, 2 dn. 4°.
'S Gravenh. 1744. Amst. 1761. 2de dr.
Predicatien in 4°.
Acht uitmuntende predicatien in 8°. 's Hage , 1744. 3de dr.
Des Christen eehige troost in leven en sterven of verklaring
over den Heidelb. Catechismus , benevens viff belijdeni8 predicaties in 4°. Amst. 1780. 5de dr.
VI Predikatien. Arnst. 1747. 8°.
XV
ii
Amst. 1714. 4de dr.
XII Diverse Predikatien. 's Hage 1756. 4de dr.
Kort begrip. Amst. 1760. 8°.
Keurstogen of verzameling van 50 Predikatien, met eene
voorrede van I van Diegbach. Artist. 1765. 4°.
Zie De la Ru e , Gel. Zed., bl. 422 very.; J. de Waa 1, Twee
Voorlezingen over de Catechismus-predilcaatsien van Smijtegelt;
P. de
Vriese, Hist. verhaal van 't Leven en sterv. van B. Smijtegelt.
Middelb.; K oech e r , list. d. Heidelb. Catech., bl. 328; v. A lphe n,
Gesch. V. d. Heidelb. Catech. ;
Schotel, Gesch. v. d.
Catechismus; J. ab Utrecht Dresselhuis, de Hervormde
Gemeente te Goes , bl. XX; Kist en Royaards, Kerlc. Archief,
D. VIII. bl. 455; Glas ins, Godgel. Nederl.. v. D o or n i rick , Bibl.
van Anon. en Pseud., bl. 270; Kok; Nieuwenhuis; Kobus en
de Rivecourt; Verwoert; Abcoude, Naam/.,b1.338; Arrenberg; Naamr. , bl. 486; Muller, Cat. v. portr.
SMIJTERS (ANNA) , beroemde sehilderes in miniatuur. Zij
was de moeder van Lucas de Heere, die in 1534 te
Gent werd geboren.
Zie Kramm.

SMIJTERS (
), schreef :
Salomon., spreuken. 8..
Arithmetica of Cijfferboek. 8..
Zie Abcoude, bl. 339.

SNABILIE (J. P. J.) werd den 20 Julij 1797 te Arnhem ,
waar zijn vader Luthersch predikant was, geboren. Den 1
April 1814 trad hij in dienst als chirurgijn 3e klasse , den
16 Febr. 1818 werd bij tot officier van gezondheid 2e klasse
en 7 jaren later op nieuw bevorderd. Den 31 Januarij 1851
werd hij le officier van gezondheid le klasse en tijdelijk belast
met de functies van inspecteur , tot welke betrekking hij, 4 Febr.
1853, definitief werd benoemd , nadat hem den 14 Januarij te
voren een nieuw blijk van waardering , ook van zijne strategisehe
bekwaamheden , was gesehonken , door zijne benoeming tot buitengewoon lid van bet comite van defensie. Den 31 December 1859 werd door de koning bepaald , dat zoo lang dr.
Sn abilie aan bet hoofd der geneeskundige dienst der landmagt geplaatst zou wezen , zijne betrekking gelijk zou zijn
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gesteld 'aan den rang van generaal-majoor. Bij gelegenheid
der viering van zijn 50-jarige dienst als officier (April 1864)
werd hij vereerd met het groot-officierkruis der orde van de
eikenkroon. Hij was toen reeds "commandeur der orde, ridder
der militaire Willemsorde 4e klasse , en van de Nederl. leeuw.
Ook droeg hij het metalen kruis.
Hij overleed in 1865.
Part. ber. Holtrop, 1.c.
SNABILIt (MARIA GEERTRUIDA) , echtgenoote van Pieter
Ba rb ers B a rtsz , was eene uitmuntende teekenares , vooral
van bloemen en vruchten. Zij overleed to Haarlem d. 7
Februarij 1838.
Zie Immerzeel; Verwoert.

SNABELIUS (H. G.) schreef :
Vermaakliikkeden der voor- en zinnebeeldige godgeleerdheid.
Amst. 1744. 8°.
Zie Arrenberg, bl. 480.
SNAKENBURG (HENDRIK), den 29 September 1674 te
Leiden geboren , bekleedde aldaar de post van rector der
Latijnsche school , en overleed er den 16 Januarij 1750.
Ala geleerde heeft hij zich door zijne uitgave van Quintus
Curium bekend gemaakt , als Nederduitsch dichter, door zijne
verspreide gedichten , die na zijn dood in 1753 door Frans
d e H aes zijn uitgegeven onder den titel van Poezij. Leiden.
4.. Volgens het oordeel van oordeelkundigen zijn zij hoogst
middelmatig. Zijn afbeelding bestaat.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. bl. 308;
Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt,
C. d. M. v. .N. L., D. ILL bl. 83 , 124; Muller, Cat. v. portr.

SNAKENBURG (THRoDooR VAN) , neef van den vorige,
advokaat te Leiden , beoefende ook de Nederlandsche poezij.
Hij gaf met Jac ob Eli as Mich i elsz, onder de letters
A. L. F. en A. P. S. , in 1731 te Leiden in het licht :
Proeven van dichioeffening , 6e8taande in Herderezangen,
Prieven, Klink- en Menyeldichien. HU was A. L. 7. '
De meeste verzen in De Hollandsche Spectator van Justus
v an E f f e n. Amst. 1731-35. 12 dn. 8°. zijn ook van hem.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., N. 3719, 4151; Witsen
Geysbeek, D. V. bl. 308; Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. I.
bl. 254; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

SNAPHAAN (A. DE) K ram m vermeldt van dezen meester
eene dame in haar elaapkamer verschrikt , voor haar toilet
in het
zittende , tericijl een man haar een brief overhandigt,
Museum te Berlijn.
Zie Kramm.
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SNECANUS. (GELuus) Zie HOTZES. (JELLE)
SNECANUS , VAN SNEEK , OF DE SNECIS (CoRNELnis) ,
in 1460 in de nabijheid van Sneek geboren , werd Dominikaner-monnik te Leeuwarden , bezocht Rostock en Keulen ter voortzetting zijner theologische studien en bekwam
aan eerstgemelde universiteit den graad van doctor en een
professoraat in de theologie. In 1505 werd hij door het kapittel te Utrecht tot vicaris-generaal zijner orde benoemd en
in 1511 te Valenciennes op nieuw tot deze betrekking gekozen.
In 1515 werd hem het bestuur over de kloosters zijner orde ,
in Sakeen , Denemarken en Polen toevertrouwd , en later werd
bij tot prior van het convent te Rostock aangesteld. Later
keerde hi j naar zijn vaderland terug en overfeed te Leeuwarden
den 15 September 1531. Bij bet ontstaan der reformatie ,
achtte zich Snec a nus geroepen out haar met al zijn
krachten te bestrijden. Bijtende liet hij zich hooren tegen
Sebastianus Polanus en tegen Luther zelven.
Hij gaf in bet licht :

Sermones XX I. super confraternitate de seri° Rosaceo
sanctae Dei Genetricis , semperque virginis , Mariae. Sermones
duo contra Ebrietatem et insolentiam bibendi. Catena super
olicio dicti serti Rosacei. Bullae Apostolicae super confirma.
tione ejusdem J1raernita1i8. Sermones 8,ynodales ejusdem guingue.
Parisiis 1514. 4°.

Decent° .E'cclesiasticorum adversus Sebastian= Polon= ,
Lutheriani dogmatis Propagatorem in 4°.
Behalve deze werken , liet hij nog verscheidene handschriften na , die weleer in het klooster der Dominicanen to
Leeuwarden berustten.
Zie Suffr. Petri, p. 78, 79; Sweertius, 4th. Bat., p. 197;
Val. Andreas, Bibl. Bela. p. 165; Foppens, Bibl. Belg., T.
'
Domin. , p. 39-40; Quetif
I; de Jonghe, de Ord. Bat..
en Echard, T. II. p. 82; Paquot, Mem. T. III. p. 637, 638;
Glasius, Godgel. Ned.

SNEEUWIUS (ANT0NY) , kunstenaar in mathematische
instrumenten , bloeide omtrent de helft der 17e eeuw. Van
hem bestaat o. a. een vrij goed gewerkt , zeer klein artrolatium.
SNEEUWIUS (HENRIcus), beroemd kunstenaar in mathematische instrumenten te Leiden , bloeide omtrent de helft
der 17e eeuw. Hij vervaardigde o. a. een keurig , gedeeltelijk
en zelve bewerkt artrolatium voor van Schoot e n.
SNEEU WIUS (JorfAN) , bloeide van 1648.-1655 te
Utrecht. Hij was horologie- en beroemd instrumentmaker.
Part. berigt.
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SNEL (A.) gaf eene Nederduitsche overzetting van het
1627. 8°.
Ant. 1694. 8°. Amst. 1639. 8°. Rott. 1648, 1719, pl.
Amst. 1728. pl. 1).

Leven van Alexander de Groote door Q. Curtius.

Zie Cat. d. Maats. v. _Ned. Letterlc.,

D. III. bl. 66.

SNELL of SNEL (JAN) , kunstschilder te Antwerpen,
komt in 1493 voor als lid van het St. Lucas-gild aldaar.
Hij overfeed in 1504.
Zie Mgmoires de l'Academie royale de Bruxelles

1832; Kramm.

SNELLAERT (CLAEs) , zoon van Willem Sn ellaer t,
van Kortrijk. ,Deze Claes (schreef van Mande r) was
tamelijk ver in het teekenen , in bet tnaken van gebouwen ,
compartimenten en andere dingen tot opsiering der stukken
(van andere meesters) dienende". Hij overleed te Dordrecht
in 1602 , in den ouderdom van 60 jaren.
Zie v. Mander, Leven der Schilders , D. I. bl. 288; Kramm.

SNELL AERT (JAN) , kunstschilder , werd in 1454 lid van
het St. Lucas-gild te Antwerpen en komt nog in 1480 als
zoodanig voor. Hij beschilderde een huiskapel van Maria
V an Bourgon die, in wier dienst hij stond.
Zie Le Comte de Laborde, Essai d'un Catal. des Artistes
Paris 1849; Kramro..

etc.'

SNELLAERT (WILLEm) , kunstschilder , vader van Cl a e a,
bovengemeld , woonde te Kortrijk , wordt omstreeks 1560 als
eerste leermeester van Pieter V 1 erie k vermeil
Zie van Marder; Kramm.

SNELLINCK (HANs of JoANNEs) , in 1544 te Mechelen
geboren , was een zeer verdienstelijk bataille-schilder , die zeer
oordeelkundig de kruiddamp in zijne ordonnantien wist aan
te wenden , om een schilderachtig effect in zijne striidende
groepen van krijgslieden te weeg te brengen. Hij heeft voor
prinsen en .dere aanzienlijken voorname veldslagen afgebeeld ,
misschien wel voor tapijtweverijen , de Bie toch meldt in zija
Gulden Cabinet, dat zijne werken , in Ntapecery gheweven",
aanschouwelijk waren. Dit is mogelijk de reden dat zij zoo
uiterst zeldzaam voorkomen. Hij heeft echter ook altaar
stukken geschilderd , o. a. De verriPeni8 van den Zaliptaker, ,
1 ) Joann es -Franc. Cannaert bragt hem op rijm. Brussel,
1745, 1754. 8°.
51.
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voor de kapel van het Kramers gild in de Hoofdkerk te
Mechelen. Van D ij c k schilderde zijn portret , door P. d e
Jode in 't koper gebragt. Het versierde het grafteeken
van Snellaert in de St. Jacobs kerk te Antwerpen , uit
welks inscriptie blijkt , dat hij in 1638 in den ouderdom van
94 jaren is overleden.
ne v. Mande, Immerzeel; Kramm.
SNELLINKS (J.), te Rotterdam geboren , was een voornaam landschapschilder,, die in bet laatst der 17e eeuw bloeide.
Volgens Immerzeel is zijn werk kennelijk aan de wijze
waarop hij de meijing van het geboonite behandelde, veel
zweenende naar die van Frederik Moucheron, bij wien
bij echter in helderheid en kracht niet haalt. Zijn beeldjes
zijn echter veelal geestig gesiert.
Zie van Spaan, Beschrijv. v. Rotterd.; van Eynden en van
der Willigen; Immerzeel; Kramm.

SCHELLINKS (W.) , dichter nit de 17e eeuw. Men vindt
zijne gedichten in Illoos-Kraam. D. II. bl. 24 , 25 , 132,
23, 351.
SNELLINX (FRANeiscus), den 25 Augustus 1627 geboren , lid der rederijkerskamer De TrUngaertranken te Haarlem. Hij was kunstschilder en dichter. Als schilder roemt hem
Jan V os. In Apollos Harp, Bloenikrans van verso/à. Gediehten en in Klioos-Kraanz vindt men eenige zijner gedichten.
Hij overleed den 24 Februarij 1669.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. bl. 308;
Kramm; 4p ,llos Harp, bl. 273, 277, 279; Thoemkrans , bl. 510,
517, 523, 525; Klioos Kraam, D. II. bl. 47, 137, 232; J. Vos,
Gedichten, bl. 179; Hall. Merc. 1654. bl. 273-279.
-

SNELLIUS of SNEL (RuDoLF) van Royen, werd den 8
October 1546 te Oudewater geboren. Hij legde de eerste gronden
zijner letterkundige studio te Utrecht , bezocht buitenlandsche
hoogescholen , en voegde bij de kennis der Latijnsche en Grieksche , ook die der Oostersche talen. Behalve te Keulen , hield hij
zich eenigen tijd te Heidelberg op , van waar de pest hem
verdreef naar Marburg, waar hem het onderwijs in de Griekache en Latijnsche talen werd toevertrouvvd. Na verloop van
14 jaren kreeg hij lust Italie te bezoeken om zich te Pisa
op de geneeskunde toe te leggen. her vertoefde hij 2 jaren
trok toen naar Rome en keerde in 1578 naar zijn vaderland
terug. Huwde en vestigde zich to Leiden , waar hij met
toestemming van curatoren (1579) onderwijs gal in de voorbereidende wetenschappen tot dat laij den 2 Augustus 1501
tot buitengewoon boogleeraar in de wiskunde werd aangesteld.
Na bet vertrek van Drusius (1585) werd hem ook het
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nnderwijs •in de Hebreeuwsche taal opgedragen tot de aanstelling van Raphelengiu s. De vriendschapsbetrekking , waaria
hij stond met Mauritslandgraaf van Hessen , werd nog
versterkt door eon bezoel:, dat hij hem bragt (1600). Een
jaar later werd hem het gewoon hoogleeraarambt in de wijsbegeerte opgedra.en , welk ambt hij bekleedde tot zijn dood ,
2 April 1613. 'Hij was leermeester van Prins Maurits.

Zijn beeldtenis vindt men in de Alma Acad. Leid. en bij
Me ursiu s. Zijn lijk werd te Oudewater bijgezet. D. H e asins vervaardigde zijn Epitaphium.
Hij gaf in het licht

Commentaria in Dialectic= Petri Rami.
Tractatio de Praxi Logica.
Ethica method° Ramea conscripta.
Snellio Rantaeum Philosophiae Syntagma.
Commentar. in aureum Philippi Melanchtonis de anima
libellum.
Explicatione8 in ..drithm. .Rami. L. B. I 59g .
Praeleclione8 in geometriam P. Rami. 8° lb.
4nnotatione8 in ethicant, physicam, sphaericam Cornelii
Lb. 1596. 8°.
Partitione8 Physicae.
Commentaria in Rhetoricam .Talaei.
p. 117 122;
Zie Alma Acad. Leid.; M eur sins , Atli. Bat.,
Siegenbeek, Gesch. d. Leidsche Ilooges., D. I. hi. 64, 71. D. II.
bl. 101, 102, 268; van Kampen, Bekn. Gesch. d. Nederi. Lett.
en Wetens, D. I. hi. 324; Collo t d'Es c ury, Roll. roem en Kunsten en Wetens., D. VI. St. I. bl. 81-86; Bauer; Jocher;
Poggendorff, Biogr. Lit. Handworterb., T. IL S. 949; Richer;
Moreri; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr., Dousae
Pam., p. 50; J. Pylii Carm., p. 65; Cat. Bibl. publ. Lugd. Bat.
(Ind.)
-

SNELLIUS (WILLEBRoRDus) van Roy en, zoon van den
vorige , word in 1591 to Leiden geboren. Hij was door zijn
vader voor de regtsgeleerdheid bestemd ; doch zijn lust in de
wiskunde , en zijne vorderingen in deze wetenschap waren .56
groot dat hij reeds op zijn 17e jaar beproefde een der verloren werken van Apollonius Pergaeus: De sectione deterntinata to herstellen , dat hij uitgaf onder den titel:
nius Batavu8 L. B. 1608 1) , en waarin hij toonde , wat
men van zijne scherpzinnigheid te ivachten had. In 1610
hield hij openbare voorlezingen over een sterrekundig werk
(den Almtwest) van Ptolemae u s; ondernam eene reis naar
Duitschlandb, on maakte kennis met de grootste wis- en sterre1 ) Door roppens en I' ogg en do r ff aan zijn va,der toegeschre•
yen en vermold als uitgegeven in 1597.
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kundige van zijn tijd , vooral te Praag met Tycho Brab6
en Keple r. Verder bezocht hij Frankrijk en Zwitserland
en volgde in 1613 zijn vader op in het onderwijs der wiskunde met den titel van buitengewoon hoogleeraar om 2 jaren
later die van gewoon aan te nemen.
Hij overleed den 30 October 1626 , in den ouderdom van ruim
35 jaren. Na zijn dood gaf Hortensi us nog van hem een werk
nit over de driehoeksmeting , waarin voor het eerst de supplement
driehoek gevonden wordt. De vinding door Snellius van
de wet der straalbreking , waarnaar de groote Kepler te
vergeefs had gezocht en zijne graadmeting , de eerste , die
naar goede regels is geschied , plaatsen hem in den eersten
rang der uitstekende en zeldzame vernuften , die de wetenschap
hebben uitgebreid , haren inhoud verrijkt en den weg hebben
gewezen voor zuivere onderzoekingen. De eerste vinding
van bet hoogste belang voor de leer der gezigtkunde ,
van zij den voornamen grond uitmaakt. Bij de graadmeting
voerde bij de trigonometrische metingen in , terwijl de ouden
alleen de onmiddelijke meting hadden beproefd , die immer
onzeker en zelden uitvoerlijk is. Den weg , dien hij insloeg ,
volgt men nog en zal men hoogstwaarschijnlijk wel altijd
blijven volgen. Ofschoon meerdere volmaakte werktuigen
thans eene naauwkeurigheid geven , die voor Snellius onbe.
reikbaar was , en de vorderingen der wetenschap eenige nood.
zakelijke herleidingeu bij de waarnemingen hebben ingevoerd ,
waarvan Snellius geen denkbeeld kon hebben , zoo is
evenwel zijne wijze onverbeterd gebleven , omdat hij on verbeterlijk is. De beroemde graadmeting , voor het bepalen der
lengte van den meter, is bewerkstelligd volgens de wijze van
Snellius, en zoo wij thans de gedaante en groote der aarde
kennen met eene verwonderlijke naauwkeurigheid , die vroeger
onbereikbaar was , zoo is men evenwel het groote middel om
daartoe te geraken aan onzen voortreffelijken landgenoot vet ,
schuldig.Sne ftokwrvedzat
geschreven , Tip/lye Batavus door hem genoemd , dat voor de
toepassing weinig geschikt was , maar waarin eenige belangrijke opmerkingen voorkomen , vooral over de Lonodronische
lijn , waarmede zich ook Gerard heeft bezig gehouden.
Er bestaan Latijnsche gedichten van Dousa, Scaliger,
Hem sins, op hem. Zijn beeld vindt men o. a. bij Me u rsius en Freherus.
Hij gat in bet licht:
Apollonius Perilaeus, de sectione determinata. Lugd. 1608 4°.
De re nummaria. Antv. 1613. 8 0 . , ook in Jac. Gronovii
Thee Antiq. Graec. T. 1X.

Eratosthenes Batavus de terrae ambitus vera quantitate suscitalus. L. B. 1617. 4°.
,Descriptio cometae novembris CUM Christophori ilhotomanni
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descriptione co rotas anni

1585. L. B. 1619. 4.. Ingolstai.

1719. 4°.

Cycloinetricus, 8eu de circuli dirnensione. L. B. 1621.
De cursu naviurn ,et. re navali. L. B. 1624. 8..
Observationes Hassiacae Coal et Siderurn in eo errantiun.
Tychonis aservationes Bohemicae. Joan. Regiornontani et
Bern. Walteri observationes Noribergicae. L. B. 1618.
Tiphys Batavu8 de naviuns cursious et re navali cum titulis
canonicis parallelorung et canonibus z- poxElpo.. 4°.
Ook vertaalde hij in 't Ned. , de verhandeling van L. v a n
Keu1en over den Cirkel eh van Stevin llypornnenzata

Mathematica Ill. Princip. Mauritii a Nassau Principis
Araus. in fol.
Na zijn dood gaf Hortensius een werk van hem over
de driehoeksmeting , getiteld : Doctrinae triangulorurn Canonicae. Lib. IV. L. B. 1627. 8°.
zie Meursii Atli. Bat. p. 297; Fabrici., Bibl. Graeca ,

Vol. II. p. 477; Val Andreas Bibl. Belg., p. 851; Foppens,
Bibl. Belg., T. II. p. 1181 ; Sill. Epp. vii'. clan, L. B. 1708 in
8°. p. 219; Freheri, Theatr., P. IV. p. 235; Crenii, Animadiv
Phil., P. XIX. p. 232, 233; G. Krantzius, ad Conringium Saec.,
XVII. p. 202; Cat. Bibl. publ. Lugd. Bat., p. 178, 194, 195;
Scaliger in Scaliger. secund. v. Snellius ; Sweertii, 4th. Belg.,
p. 707; Vossins, de &lent: Mathem. , p. 70, 71, 202, 307,
419; Saxe, Onom., T. IV. p. 235, /hal., p. 586; Mondela,
list. des Mathem. , T. II; Delambre, .Histoire de l'Astronomie
moderne, T. IL p. 92 ; Dez. Astronomie. T. III. p. 516 ; Biogr.
genOr. .Nouv. Biogr. goner.; Biogr. Univ.; van Beeck Calkoen,
over de meting van Snelliusin Algem. Geogr. Ephemeriden , T.
e der Physik, Th. I. S. 135,
II. S. 825; Fischer, Geschicht
Poggendorff, Blogr. Handworterb., S. II. S. 949; Bauer;
JOcher; Conv. Lex. ; Moreri, W oordenb. der Zamenl.; Hoogstra
ten; Kok, Nienwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; van Kampen, Gesch. der Lett. en wetens., D. III. bl.
121 , 130 ; Des. Bijdragen tot de wisk. wetenschappen in de Neder.
den, bl. II; Collot d'Escury, loll. roem in Kunst en Wetens.,
D. VI. (I) bl. 81 enz ; Siegenbeek, Ges. d. Leidsche Hooges. ,
D. I. bl. 138, 221, D. IL bl. 101, 102, 261; Muller Cat. v.
Portr.; Kunst. en Letterb., 1841. D. I. bl. 4; Montucla, 'Hist. des
.Mathem., T. II. p. 244; litistner, Geom. Abhandl., I Samna.
1158.
-

.

SNETHLAGE (MA.B.TINus) 1) , mon van Rudolph Snet.
1 ) Het geslacht der Snethlages (zie over de beteekenis van dit
woord, Bilderdij k , Verh. over de Gesl. der Naamwoorden bl. 167)
behoort tot die welke te regt priesterlijke genoemd worden. Op de
meeste Aaamlijsten van Ned. Herv. Predd. treft men hunne namen
aan. De stamvader was Wilhe lm us Sn et hlage, die, na het
Fausdom vaarwel gezegd te hebben , eerst to Teklenburg en later te
Cappel het Evangelie verkondigde. Hij was bevriend met den
Utrechtschen Hoogleeraar M. Sch oocki us en vervaardigde een
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1a g e , predikant to Oosterwijtwert (13 November 1614),
Steinfurt (30 Augustus 1677) en Deventer (16 November
1683), waar bij den 16 November 1730 ontsliep , en van
Anna Christina, dochter van Martinus Hundius,
Theol. Doct., en eerste Hoogleeraar aan de Hoogeschool te
Duisburg, werd predikant te Bemmel (1720), Kampen (1723),
Delft (1725), Amsterdam (1737) waar hij den 29 Januarij
1763 overfeed. Hij was bevriend met C. G h ij b e n ,
die ter zijner eere zong en zijn grafschrift vervaardigde.
Men heeft van hem een Inwijdings-rede van het nieuwe
(Amsterdam
kerkgebouw in de vrye Heerlijkheid van Rozendaal.
1759. 4°.) Zijn broeder was Wilhelmus Johannes,
den 9 November 1701 te Deventer geboren , predikant te
Schipluiden (1728) en Dordrecht (1731), waar hij den 11
Maart 1741 overleed. Zijn boezemvriend Johannes Eus ebius V o et beweende zijn verlies in een rouwklagt. Zijn
portret bestaat met een Lat. vers.
Zie Glasius, Godgel. Nederl. Schotel, Kerk. Dordr. , D. II.
hi. 332, 788; Brans, Kerk. Req. hi. 14; Croese, Kerk. .Reg.,
Kerk.
bl. 191; Wa'
N. 233; Pauw en Veeris, Vern.
genaar, ..elmsterd.; Mr. Bodel Nyenhuis, Topogr. lijst, hi. 70;
Amst. 1768. hi. 30;
Boskoop, Mkred. op .1. Temminck.
Bad on en Ghyben, Mengeld., hi. 31 , 105, 321; Handelsblad,
16 April 1860. Part. berigt.

SNETHLAGE (Dr. B. M.) schreef eene Verhandeling over
ik nuttiyheid van de beoefening der natuurlijke historie voor

de jeuyd in Natuurk. Ferhandd. d. Boll. Maats. e _Haarlem.
1804. bl. 159.
Zie Muller, Cat. v. portr.
SNIP (Vol...) werd den 7 Februarij 1733 te Dokkum
geboren , studeerde te Franeker,, werd in 1762 hoogleeraar in de
geneeskunde te Amsterdam en overleed den 25 Junij 1771.

Lat. gedicht voor diens Tractatus de Tullis. Groningen 1658. Zijn
won Rudolph bekleedde het leeraarambt te Rheda, Schuttorf en
Steinfurt. Over zijn kleinzoon , zie den tekst. Tot zijn afstammelingen behoorde Dr. S n ethlage, pred. te Berlijn , die sedert 1857
steeds wijlen koning Frederik Willem IV ter zijde stond en bij
de krooningplegtigheden van den tegenwoordigen koning den dienst
in de slotkerk te lioningsbergen volbragt. Pen 14 April 1860 benoemde hem de koning tot opperhofFediker. Hij overleed te Berlijn 17 Febr. 1871 , eene weduwe nalatende. Zijn oudste zoon is de
Consistorial Rath Dr. jur. S n et hlage in Coblenz , Victoria Strasse.
Zie over dit geslacht Nay., D. I. hi. 379. D. II. (1852) bl. 294,
bijbl. (1853) bl. XII , XXXII. VI , (1856) bl. 310, 372. VII, (1857)
hi. 138 , waar ook een stamboom van dit geslacht voorkomt. Zie

ook Romein, de Here. Predd. in Drenthe.
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Ilij gaf in het lieht
Dissert. de Hydropis Chirurgiam curatione. Franeq. 1755.
Dissert. de Lithomiae S. Calculi sectione.
Amst. 1762. 8°.
Zie van Lennep, 11l. Amst. 4th. Memor., p. 237.

SNIP (F.) schreef :
Vroedkundige aanmerkingen met albeelding eener bezwangerde
baarmoeder. A.mst. 1 793. gr. piano.
Zie Holtrop, Lc.
SNIPPEDALIUS (IoANNEs) , med. dr. te Amsterdam,
onderwees het eerst de Botanie in den Hortus medicus aldaar,,
en werd door G e r. Blasius opgevolgd.
Zie van Lennep, t.a.p. bl. 141.

SNLIDERS (Mr. J. BAL) , praktiserend advokaat te Middelburg , gaf in het licht :
Verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van 111.
en P. Nieuwenhu,yzen, met het bijvoeusel.
Middelb. 1817. 8°.
Bedenkingen over de vrijheid der drukpers.
1829. gr. 8°.
Het badpaviljoen te Domburg in Z. V. 4. 1843. bl. 70.
Zie Mr. Bodel Nyenhuis, Topogr. lijst, bl. 184.

SNIJDERS (JoH.), schreef
Gedresseerde ordre op de Militaire Exercitien van de schutterij der &tad Del/ , zoals die door dezelve hedendaags geol.
fent werd. Delft. 1748. 8°.
Zie Abcoude, 2de Aanh. bl. 26.
SNOEK (ANDBIES), beroemd Nederlandsch tooneelkunstenaar , zoon van Johannes Snoek, kapitein ter zee, werd
in 1766 te Rotterdam geboren. Door zijn ouders voor den
geestelijken stand bestemd , gevoelde hij echter meer neiging
voor den handel en zich daaraan toewijdende, gevoelde hij groote
opgewektheid voor tooneelmatige oefening en studie , waartoe de
destijds in zwang zijnde liefhebberij tooneelen een gereede
aanleiding gaven. In 1794 verbond hij zich aan den Amsterdamschen schouwburg , waarvan bij 34 jaren een van de
voornaamste sieraden was. Hij muntte vooral in het hooge
Treurspel uit. Nog slechts een maand voor zijn dood trad
hij in Oedipus op , en speelde dien rol met al de kracht
en vuur der jongelingschap. Hij muntte het meest uit in
de rollen van .Mahomed, Leicester in de Maria Stuart, Diederik in de Diederik en Willem van Holland , Jvilleriz 1 in het
beleg van Antwerpen, Hamlet, Othello , Nero, Sulk, en trad het
laatst, den 13 December 1828, op in dien van Ninus II. In
die van Orestes is hij door W. van Senus in groot fol. fraai
afgebeeld. Vreemdelingen perste hij onwillekearig bewondering
Hij was de Talma van Nederland. Snoek was ook een ijverig lid
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van het fonds ter opleiding van Tooneelkanstenaars voor de nationalen Amsterdarnschen Schouwbarg. Hij overleed den 3 Jan.
1829 , in den ouderdom van 63 jaren. Zijn lijk werd den
8 Januarij met veel plegtigheid in de Zuiderkerk ter aarde
besteld. M. Westerman hield eene lij krede. De beeldhouwer Si ga ult plaatste een opschrift op zijn grafzerk.
Zie Kunst- en Letterb., 1819. D. I. bl. 18, 34; Lierzang ter nagedachtenis van Neerlands eersten Tooneelkunstenaar A. Snoek.
Amst.
1829. 8°.; D. J. de Helper, Jr. ter nagedachtenis van Neerlands
eersten Tooneelkunstenaarden Heer Andries Snoelc , enz. Breda 1829.
Melpomene in rouw , of kulde enz. Amst. 1829; H. van 0 v erve st
Rulde aan de nagedachtenis enz. tooneelmatige voorstelling
met koren. Amst. 1829. 3..; M. Westerman, Hulde enz. , dichtstuk
met koren , opgevoerd in den Ansterd. Stads-Schouwburg , den 22sten
.Tan. 1829. Amst. 1829; lets ter herrinnering aan het feest v. d.
verdienst. A. Snoek , gevierd in den iimsterd. Schouwb.
10 Nov. 1820,
gevierd door M. Westerman in Vad. Letteroef.
1821; Almanak der
.Maats. V. W., 1829; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt;
Verwoert; Muller, Cat. v. Portr.

SNOEK (ANNA MARIA) zuster van den vorige, geboren 2 Julij
1778, verloor in den jeugdigen leeftijd van elf maanden haren vader
,

en genoot, benevens haar broeder A. n dries en zusters Helena,
Alida en Gesina, van haar brave moeder de zorgvuldigste opvoeding. De voorliefde van A. ndri es voor het tooneel ,
werkte op zijne zusters, en de nog jeugdige Anna Maria,
decide , reeds s als kind , en al spelend in zijne tooneelmatige
voorstellingen , en ziedaar de eerste aanleiding die har , even
als haren broeder An dri es en hare zuster Helena, aan het
tooneel verbond. Het gevestigd Tooneelgezelschap gaf destijds ook te Leiden en te 's Gravenhao.e eenige voorstellingen,
waarin ook de jeugdige Anna 1Vra r i a optrad. Bit had
eenmaal plaats in de liesidentie en in de tegenwoordigheid
van bet Stadhouderlijk Hof. Destijds de rol van de Page
in het stuk van dien naam vervullende , mogt haar kinderlijk
spel de goedkeuring der prinses van Oranje zóó wegdragen ,
dat een gouden horologie , aan haar als een blijk van het
vorstelijk welgevallen ten geschenke gegeven weed.
De familie Snoek zich naar Amsterdam begeven hebbende ,
verbond zij zich den 26 Julij 1795 aan den Amsterdamschen
scbouwburg , waar zij voor de eerste maal in den rol van het
Zoontje, in het stuk getiteld de Burgetnee8ter optrad , gevolgd
door de beurtelinge vervulling der beide rollen van Fanfan
en K11a8 in het stukje van dien naam. Ten jare 1797 trad
zij in den edit met den tooneelkunstenaar Dirk Kamphu yz e n , en decide nevens hem , een reeks van jaren de vereerende onderscheidin9; , waardoor aan beider talent , in het
vervullen der belangrijkste rollen eene welverdiende hulde weed

toegebragt , tot dat haar echtgenoot haar ten j are 1829 door
den dood ontviel. In hetzelfde jaar bad zij het verlies van
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haar broeder Andries te betreuren. Hare zuster Helena
was reeds in 1808 ten grave gedaald. Zij is door een fraai portret
,van J. W. Caspar i, ten voetenuit afgebeeld, vereenigd. In Dec.
1845 vierde zij haar vijftigjarige verbindtenis aan het Nationaal
tooneel te Amsterdam. Na de opvoering van Maria Stuart,
waarin zij de rol van Maria nog voor deze enkele reize vervulde , en het uitvoeren eener nieuwe feestouverture van A.
B e r lij n , werd door haar in eenige coupletten , door W. H.
Warn sin ck vervaardigd , het ()Pr der dankerkenteni8 , gebragt aan Amstels burgerij , voor de aanmoediging , belangstelling en goedkeuring gedurende eene zoo lange theatrale
loopbaan ontvangen. Zij overleed 24 Junij 1849.
Zie Ansterd. Cour. ,

13 Dec. 1845.

SNOEK (HELENA), zuster der vorige , in 1764 te Rotterdam geboren , behoorde met hare familie tot een tooneelgezelschap dat eerst een klein lokaal op de Delfsche vaart te
Rotterdam bij inteekening eenige voorstellingen gaf. In 1792
huurden zij den Rotterdamschen schouwburg maar moesten
hunne representaties reeds in het volgend jaar staken , wegens
den oorlog tegen Frankrijk. Zij begaven zich naar Belgie
van waar zij in 1795 terugkeerden. Zij vonden gelegenheid
eerst te Rotterdam daarna te Amsterdam , in eene schouwburgzaal , bekend onder den naam , Utile et amusant. Daarna
verbond zij zich aan den Amsterdamschen schouwburg, waarvan zij belangrijken rollen in het treurspel vervulde , o. a.
Zij huwde
dien van Bedelach in de Gijsbrecht van Amstel.
P. J. Snoek en overleed in 1807.
Zie Kobus en de Riveeourt.

SNOEK (PETE. JOHANNES). Als jongeling to Rotterdam
de toonkunst beoefenende , geraakte hij aldaar in kennis met
de famiele van den Acteur Andries Snoek, die met zijne
beide zusters, Helen a en Maria later My. Kamphuysen,
bij het Rotterdamsch gezelschap de tooneelspeelkunst uitoefende,
en een "huwelijk tusschen hem en Mejufv. Helena Snoek,
die sedert een der sieraden van het tooneel is geweest, werd
weldra het gevolg dozer vriendschappelijke betrekking. Dit
bragt hem zelven tot het besluit om zich insgelijks aan bet
tooneel te wijden en in 1792 debiteerde hij to Rotterdam
met de rol van Pieter , in bet tooneelspel Menschenhaat en
Berouw. Met het Rotterdamsch gezelschap , waartoe hij thans
behoorde , is hij sedert bij afAisseliog het Rotterdarasch en
ook vole der Brabandsche tooneelen blijven bespelen tot in
1795 , als wanneer hij met dit geheele gezelsehap , een dertiental leden tellende, tot den Amsterdamschen schouvvburg
overging, en zich vooral , met het gunstigste gevolg, aan de

komisehe rollen wijdde. Nadat in 1811 het tooneelbestuar
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van onder stedelijk beheer, , onder het bestuur van eene atzonderlijke directie , bestaaande uit Mevr. W a ttie r-Z ieseni s
en de heeren A. Snoek en T. J. Maj of sk i was overgegaan , werd hem door deze directie de belangrijke en moeijelijke post van Tooneelmeester opgedragen, In 1813 was
Snoek eon der eersten , die als vrijwilliger stad en land
hunnen dienst aanboden , en als luitenant bij de arfillerie geplaatst , nam hij deel aan de belegering van Naarden. Hij
vierde in 1846 zijn vigtigjarig feest. Bij zijne echtgenoot
Helena Sn oek, had hij geen kinderen. Na haar dood hertrouwde hij met Mej. M. J. Grostad, insgelijks aetrice aan
den schouwburg , die hem 2 dochters schonk , van welke
de oudste met den tooneelspeler R. Berkman hirwde. Hij
overleed.
Part. berigt.

SNOEK (JEREmiAs), middelmatig graveur en teekenaar,,
bloeide op het einde der 18 eenw te Rotterdam. K ramm
vermeldt van hem eene Allegorie op de V rijheid , Gelijkheid
en Broeder8chap , en het portret van J. M. Boon ,
.
Phil. Doctor , door hem gegraveerd.
Zie Kramm.

SNOUCK (DANIEL) leefde in het midden der 17 eeuw en
is schrijver van een tooneelstuk , getiteld
.Het Drol' yhe, .Eynd van Claris. 1652.
zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. ; D. V. bl. 508;
Verwoert.

SNOUCKAERT VAN SCHAUENBURGH (M.) is dichter
van een treurspel , Ajax en Procris. Amst. 1621. 40•
Zie Witsen Geysbeek, t.a.p.; Verwoert; van Voorst,
Bibl. Litter., p. 74.
SNOUCKAERT VAN SCHAUWENBURGH (WILLEm)
of ZENOCARIS (Gums) , beer van den B in ck horst, een
kasteel , omstreeks een vierde uur van 's Rage, zoon van
Martinus Snouckaert, secretaris van Karel V,
eerste gritlier van Brugge en van Levine B en nin g
werd omstreeks 1510 te 's Hage geboren. Na zich in de
letteren , geschiedenis en regtsgeleerdheid geoefend te hebben ,
verwierf hij aan deze of gene fransche hoogeschool den graad
van licentiaat of doctor in de regten. Zeker is het dat bij
zich twee of drie jaren in dit konigrijk ophield als secretaris
van den gezant C o rn elis d e Schepper e. In Vlaanderen
wedergekeerd , benoemde K ar el V hem tot zijn bibliothecaris en later tot raadsheer in den Raad van Holland to 's Hage,
waar hij omstreeks 1560 overleed. Men schrijft hem een
buitengewone bedrevenheid in de Grieksche taal en lust voor
de Oudheidkunde toe.

813

llij sehreef :
De vita Caroli quinti, Imperatoris Caesaris vere Augusti,
libri quinque Guilielmo Zenocaro a Schauwenburgo , Binchorstii
Toparcha. _Adore , etiam Imperatori olim ii conisaib.. Brugis 1559. fol. Gandavi 1560 fol. Antv. 1590 fol.
Zie Val Andreas, Bibt Belg., p. 336; Foppens, BibL Belg.,
T. I. p. 426; Sanderus, dê Brugensibus, p. 36, 37; Paquot,
Mem., T. III. p. 37.

SNOUPSIUS of SNOEP (JoHANNEs) , een Zeeuw van afkomst, wera den 23 April 1661 te Middelburg proponent bij
de Hervormde kerk , den 5 Mei daaraanvolgenden door Esaias
Clement, onder oplegging der handen , in den dienst be.
vestigd. Onmiddelijk bierop vertrok bij naar de vloot onder
de Ruyter en ging met deze in zee. Hoe bij daar werkzaam was , bepaaldelijk op bet schip Vlissingen , onder den
commandeur Cornel is Everts en , deelde hij aan de klasse
van Waicheren mede in een latijnschen brief. Den 29 September
1662 , tijdens hij voor Gibraltar lag , zond S n o a p sius andermaal een geschriit aan dezelfde klasse. Reeds vroeg in
bet voorjaar van 1663 beyond hij rich weder in Zeeland en
was den 2 April te Middelburg op de vergadering der k:asse
van Walcheren tegenwoordig , waar hij nu mondeling verslag
deed van rijn dienst op de vloot en van al bet merkwaardige
dat op de reis was voorgevallen. Den 21 October van dit
jaar werd bij predikant te Arnemuiden , waar hij den 31 December 1667 overleed. Hij liet bij rijne vrouw Adriana
Evertsen e'en zoon, Johannes genoemd, na.
De beide door hem geschreven brieven zijn tot eene bijdrage tot de kennis van den zedeliiken en godsdienstigen toestand
van de bemanning dier vloot, alsmede van de ?aim , waarop
in de geestekke behoeften van het scheepsvolk voorzien werd,
uitgegeven door Ds. J. Bo rsius, in het Kerkhistorisch Archie') van Kist en Moll, D. I. bl. 347 volgg.
SNOY (LAMBERT), zoon van Joost Sno y, van Uteecht ,
schepen te Mechelen (1581, 1582) en Walburg van der
A a, werd den 26 September 1574 te Mechelen geboren.
Van zijn levensloop is weinig bekend. Hij nam deel aan het
beleg van 's Hertogenbosch in 1603 en bragt het grootste
deel van zijn leven ambteloos te Mechelen , waar hij geen
openbaar ambt bekleedde , door , doch rich met de beoefening
der gescbiedenis en geslachtkunde bezig hield. Hij gaf niets
in het licht, doch liet V deelen in mss. na, die ten tijde
van P a q uo t in berit waren van den Graaf de Limmin.
g e n te Leuven , getiteld:
Genialogiques de .Flandre.
de la province de Maline8 et de Braant.
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Genialogiques de Hollande et afar. Provinces Nies.
if
de Hainaut, Tournesol, Artois, Bourgogne,
Namur, Liege etc.
Quartiers genialogiques de families nobles de different? pays.
Zie Suppl. au Nobil. de Brabant ,

T. II. p. 330; P aqu o t , Mgm.,

T. III. p. 465.
SNOY (REGNEaus of REINIER) , omstreeks 1477 uit een
deftig geslacht te Gouda geboren , toonde in zijn jeugd zoo
weinig geschiktheid voor de studie , dat hij zeven jaren oud
nog niet kon spellen. Met toestemming van den knaap , be
stelde zijn vader hem bij een hoefsnaid, doch verzocht dezen
hem strengelijk te behandelen , ten einde hij een afkeer van
het ambacht mogt krijgen. Zulks had het gewenschte gevolg
de jonge Sno y keerde naar school terug maakte spoedig
groote vorderincren , en overtrof welbaast at zijn mak kers.
Uit Gouda reiscre hij naar Italie, werd te Bologne meester in
de vrije kunsten en Doctor in de geneeskunde. Van zijne
uitlandigheid in het vaderland terugaekeerd , onthield hij zich
in 't eerst een geruitnen tijd bij Acro if v an Bo urgon die,
Heer van Beveren en Veere , Admiraal van Zeeland , die hera
met geschenken overlaadde , en hem schadeloos stelde voor de
verliezen , die hij bij de overstrooming (in 1530) had geleden.
Adolf van Bourgondie, beval hem Karel V aan, die
hem als gezant naar Jacob us IV , koning van Schotland ,
en vervolgens naar Christiaan II , koning van Denernar.
ken , zond. Vervolgens begaf zich Snoy naar Engeland , en
oefende er eenigen tijd de geneeskunde uit. Te Gouda teruggekeerd , werd hij schepen dier stad , maar deze betrekking
niet naar zijn smaak zijnde , legde hij zich op de godgeleerd.
heid toe , en overleed er den 1 Augustus 1537, in den ouder.
dom van omstreeks 60 jaren. Hij werd in de St. Joriskerk
onder een met brons bekleeden steen , met zijn beeldtenis, begraven. Toen deze kerk den 12 Januarij 1551 (1552) yen.
brand was , deden zijne erven afstand van den kelder , waarin
hij begraven was. A lard van Amsterdam vervaardigde zij
.Epitaphium. E rasm us noemde hem ergens ,alterum
rum Hollandicarum dem,"
Zijne beide dochters , A 1 eyd e
en M aria, die hem zijne echtgenoote Al ey d e N. een
vrouw van groote schoonbeid , schonk , werden nonnen in het
klooster van St. Margaretha.
Hij schreef

Psalterium Davidicum, paraphrasibus brevibus illustrati o n,
aervaid ubique ad verbum Hieronymi translatione.
Coloniae,
12°. 1616. 16 ..
Paris 1540. 12°. Lug& 1671. 16 ..
Ook met den titel : Psalterizon paraphrasibus illustratuns;

cum argumentis et orationibus , unicuique Psalm° propriis,
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servata ubique ad verbum S. Hieronymi translatione, authore
Raynerio Snoy. Sed in hac novissimil editione a multi* mendie expurgatum et in tneliorem formam redact., cui et ac.cesserunt septem Cantica, guae in Laudibus per hebdomadem
leguntur. Lovan. 1534. 12°. Lugd. 1538, 1540, 1542, 155,

1560. 12 0 . Antv. 1542. 12.. Paris. 1545 , I49, 1617, 1690.
12.. Venet , 156402 ° Colon. 1589. 12..
Jacobus Brassica (C o o 1) vertaalde dit werk in bet Hollandsch. Ook is bet in 't Duitsch en Spaansch (Antv. 1555 12.4
overgezet. Snoy arbeidde aan dit werk in 1533, toen hij
zich eenigen tijd op Duiveland bij Adolf van Bour g ondie beyond.

De rebus Batavicis , libri X III, nunquam ante kw lace
donatii, emendati nunc demum et recogniti opera ac studio
Jacobi Brassicae. Rotterd. Francof. 1620. fol.
Deze Batavische of Hollandscbe gescbiedenis , schreef bij
waarsehijnlijk in de Nederlandsche taal. Zij is vervat in 13
boeken en doorloopende tot in den jare 1619. Fr. S w eerts
gaf baar, hem door Jacobus Cool of Brassie a, vviens oudoom Sno yus was, toegezonden, bet eerst in de Latijnsche taal in
zijne Rerun Belgicarum Annales, Franca 1620. fol. in het licht.
Ofschoon deze uitgaaf eerst in 1620 verscheen kende men
deze kronijk reeds vroeger nit daarvan in omloop zijnde handscbriften. Dousa, S c ri v e ri us en anderen hekelden haar
bitter , om de reeks van fabelen , die er uit Jan van Le yd e n in overgenomen zijn. Dousa zong van hem:

Benen Snoys gelijk, dick met een waren schijn
Bekleedt, dock meestendeel bevlecht met logentaele.
Scriverius noemde Jan van Leyden, Snoy en
Reigersbergh een leu,yengieters recs. Goudhoeven zegt
van hem : meestentiids uls hij wat nieuws voortbrengt, klinkt

het zoo vreemd, dat men met reden daaraan twijfelt: ende
deurgaans ale hij de waarheid zegt, sneentot het rozen.
Gunstiger is het oordeel van de Wind over hem.

De libertate Christiana. Lovan. 1550.
Hij liet in hands. na :

Anti-Lutherus, in quo Morologue ac Orthodoxus, Platonicorum more, introducuntur , loquentes de Fide et Operibus,
animo medendi vim vesanae plebis, liberum en homine arbitrium
tollentes et fid6nter acseverantes solam fidem sugicere ad 81aintern.
Liber de essentici animae.
Liber de potentiis animae.
Liber de passionibus.
Liber de Ile.
Liber de Fato.
Liber de Idaeis.
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Liber de summo bono.
Sop hologia.
Liber de arte poOtica.
Liber de arte iirithmetica.
Acolastus.
Praxeos Medicae volumina duo.
Scrutinium historicae veritatis ad Libros XHI de rebus
Batavicis accommodatum , per sex aelates mundi guatuorgue
monarchias.
Lane Deiparae virginis , Carmine sapphico.
Paraeneticon ad invictissimum atgue illustrissimum Carolunt
Quintum , Caesarem.
Semper Augustunt, carmine elegiaeco.
Poemata sacra.
Praeparatio ad sumendam cligne Eucharistiam.
Condo sacra de Publicano et Pharisaeo in templo orantibus.
Zie Corn. Aurel. Goudanus, lib II de situ et laudibus
p. 50-52 , 68. (aan R. Snoy opgedragen ; Vita Reneri
Snoy , Goudani , Medicorum Principis et Archiatri per .Tac. Brassicam
Boter. ejusque cognatum, voor het werk de Rebus Batav ; Sweep.
90; Foptins, Ath. Belq. , p. 955; Val Andreas, Bibl.
pens, Bibl. Belg., 'I'. II. p. 1061, 1062; Opmerus, Opens chro nogr., (ed. 1652) p. 461; Henr. Cannegieterus, de Brittenburgo,
T. 13. p. 134; Freheri, Directorium , p. 25, 226; Gerdesii
F/ori/. p. 325; Freytag, Anal. Litter, p.871, 872; Saxe, Onom.
T. III. p. 39, Anal. p. 583 ; Erasmi, Epist., 374, app. Ed. Lugd.,
Paquot, Morn.. T. XI. p. 55-65; Do us a , Holt. Annales , p.
75, 78, 251, sq. p, 281, 297; Walvis, Beschrijv. v. Gouda,
bl, 244, 249; Scheltema, Staatk. Nederl. ; Rifinkr. v. M. Stoki ,
(voorr.) Goudhoeven, Chronyk , bl, 219, 210; de Wind, Bibl.
V. Geschieds., b1.116, vollg.; Leydekkers voorr. voor Box horns
Nederl. Historic. (Utrecht 1700); W. Moll en de Hoop S ch e
fer , Studien en Bijdragen, 1. 1. 35; Hoogstraten; Kok; Nieu.

wenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

SNYDER HENRIKSZOON (HENRIK); een profeet bij de
Herdoopers, aanvoerder der Herdoopers bij hunnen aanval op
Amsterdam, in Februarij 1535. Hij werd gevat en den 25
dier maand ter dood gebragt.
Zie W a genaar , Beschrtjv. v. Amsterd. D. III. bl. 28 volgg.
C. G. Plemp, den Berdoop-Anslach bl. 9 , 11; Verwoert.

SNYDERS (JAN). Zie SARTORIUS
SOBBE FL.. (W.)
Vervaardigde een Lijkgezang op het ontijdig en aller.betreude Dick/è.
renswaardig arsterven van W. C. IL Friso , in
Cypressen-bladen, enz.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb. Boeicz., 1755 a. 131. 237.

SOBELS (Jos. MATTHYS) , beoefende de diehtkunst in het
laatst der 18 eeuw. Men heeft een tal van verzen van zijn
rnaaksel, o. a.:
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Ter twaalider veriaring van den Erfprins Willem Frederik,
den 24 van Oogstazaand. L784. 8°.
Het Verjaarmest van Hare Doorl. Hoogheid Mar. de
Princesse van 0 ranje en Nassau. 's Gray. 1784.
Ook is hij waarschijnlijk de autheur van SaMeMpraak 1148.

schen Godsdienst, Vrijheid en Burgerhart. Dienende tot een
vervolg op het eerste en tweede stukje , Vrijheid en Broederhart. '8 Gray. 1786. 8 °.
So bels was lid van het gezelschap, Kunstliefde spaart
geen vlijt. Hij huwde Cat harin a Tuin rn a n.
Zie van der A a, N. B. A. C. Woordenb. v. h. w. v. Doorninck, Pseud. en Anon., no. 3986, 4372, 4860.

SOI3ELS (MtcHIEL AllitlitAN) , zoon van den vorige , den
13 Febr. 17,5 te 's Hag,: geboren , stied aldaar den 15 Junij
1857. Hij beoefende de Nederduitsche en Fransche poezij , en
aaf de volgende romans in het licht onder het pseudoniem

Mickiel Adriaansz.
Nieuwe Zedelijke Verhalen. 's Gray. 1721.
Bet Erldeel. Haarl. 1826. 8 °.
Gravin Henriette of de Groote wereld. Aid. 1827.
Zedelijke Tzjdkortingen voor de beschaalde wereld.

Haarl.

1828.

De Geheimzinnige Vrouw. .Arnst. 1828.
Het uur van rniddernacht. Arnst. 1828.
Het Weesmeisje. A mst. 1829.
De zwarte Hnzaar. A mst. 1829.
De Schijndoode. Amst. 1832.
Winteravonden. A mst. 1833.
De Herberg in het roode gehucht, Amst. 1834.
Het Theesalet, eerie geestige parodie van de gewoonten en
zeden van over 25 jaren. Hij liet ook eenige onuitgegeven
handschriften na. Hij buwde 1 Cornelia Muilman, 2
Maria Cornelia Clemens. De eerste schonk hem eene
docker, de laatste 6 kinderen.

Part. berigt.
SOEK (ARNoLnus) was heel- en verloskundige te Voorhout ,
in het laatst der 19 eeuw , en schreef

Perloskundiye waarnenzingen van zware en opmerkingswaardige gevallen. Leiden. 1792. 8°.
Ook beoefende hij de Nederduitsche poezij en was een vriend

en tijdgenoot van Bella m y. Vele zijner verzen zijn mede
rijmeloos , en de onderwerpen , die hij bezingt , meestal Liefde
en V aderland. In 1787 gaf hij te Leiden een bundeltje gedichten , getiteld : De vrucht van ledige uren, in twee deeltjes ,
die , schoon rniddelmatig , vrij vloeijend zijn , in het licht.
Hij was lid van het Schiedamsche dichtlievende genootschap ,

Vlijt volinaakt,

doch leverde in de Proeve van Poezije door
52
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dat gezelschap uitgegeven , slechts én stukje , Boemtael van

een bekeerden Zondaar.
Zie van der A a, N. B. A. C. Woordenb. , D. III. bl. 171;
Holtrop, 1.c. p. 332; Kona. en Letterb. , 1791. bl. 146.

SOEK (Pmmus) werd den 20 April 1775 te Schiedam geboren.
Na te Rotterdam onderwijs in de heel- en verloskunde ontvangen te hebben van den geneesheer Bicker, begat hij
zich naar Leiden , waar hij zijne studien voortzette onder zijn
bloedverwant Ar n old us So ek, lector in de verloskunde
en in de heelkunde en onder J. Log ger, terwij1 hij eenige
lessen aan de hoogeschool van de hoogleeraren E. Sandi fo r t
en D u p ui bijwoonde. Reeds op zijn 18 jaar verrigtte hij ,
onder opzigt van AT n oldus Soek , te Voorhout eene vertossing door &mao caesarea met het beste gevolg. Na den
dood van genoernden verloskundige genoot Soek nog eenigen
tijd het onderwijs van C a ppel te 's Hage. In 1797 legde
hij zijn examen in de verloskunde en in 1799 dat in de
heelkunde af. Van 1797-1799 verbleef hij bij Tronche t
te Delft , wijl de wetten van het gild vorderden dat , wilde
men er als heelkundige geplaatst worden , men aldaar twee
jaren het onderwijs in die vakken moest ontvangen hebben.
Na dien tijd vestigde hij zich als heel- en verloskundige in
deze stad , en verwierf grooten roem en algemeenen achting
tot zijn dood , den 9 Maart 1838. In het Geneeskundig Magazijn vindt men eenige belangrijke waarnemingen van zijn

pen.
Zie Kong

-

en Letterb.,

Nieuwenhuis,
woert.

1838. D. I. bl.

(Aanh.);

194; Holtrop, 1. c.
Kobus en de RivecourL; Ver-

SOENS (HANs), in 1553 te 's Hertogenbosch geboren ,
leerde waarschijnlijk de beginselen der teeken- en schilderkunst in zijne geboortestad , vervolgens oefende hij zich te
Antwerpen ten huize van G. Mosta art, waar hij zich
dagelijks bezig held met het copieren van schilderijen van.
dien meester, wiens manier van landschappen hij aardig na-

valgde. Van daar vertrok hij naar Rome, waar van Ma nd e r gemeenzaam met hem otnging en het hem aan geen
aanmoediging ontbrak , terwijl hij zelts voor den paus en
diens paleis kunstwerken in fresco , bestaande in landschappen
en historieele stukken, vervaardigde. Later begat hij zich naar
Parma , waar zijn kunst zeer gezien was en hij in 1611 overleed.
Zie van Mande, Hoogstraten; Immerzeel; Kramm;
Kobus en de Rivecourt.

SOENIUS (H.) gaf in het licht :

.Muzykwerken, 6estaande in allerlei
Instrumenten. Arnst. 3 dn. 4°.
Zie Arrenberg, bl. 480.

ilertjes voor verscheiclene
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SOERMANS (MARTINus) , van 160 tot 1699 predikant
te Goudriaan , en overleed in 1705.
Hij beoefende de Nederduitsche poezij , doch maakte tich
vooral verdienstelijk door de volgende werkjes :

Kerklijk Register van de Plaat8en en Namen, der Predikan.
ten van alle de Classen van Znid- Holland , van het begin der
Reformatie af tot 1701. Haarl. 1702, 1703. 2de dr. 8°.
De eerste druk verscheen te Dordrecht 1695. 8 0 .

Spodaal .Register , inhoudende de Namen en Bedieningen der.
genen die in het jaar 1579 en vervolgens to 1703 afyezonden
en versehenen zijn in de Zuid-Hollandsche Synod., zUnde het
Tweede Deel of het Tweede Deel van 4et Kerklijk Register.
Amst. 1704. 8°.

Academisch .Register behelzende de Namen en de Traardigheden dergenen, welke zijn gewee$e in bedieningen der universi.
teit te Leiden, ot eenige betrekking tot dezelve hebben.
Amst.
1702. 8° .
Zie v. d. Aa, /V. B. A. C. Woordenb.

Soermans, Kerk. Reg.,
b1.26; Brans, Kerk. Reg.; Abeoude,b1.339;Arrenberg,b1.481.
;

1-loogd. Jood , te Amsterdam
SO ESM A N ( ELEAZAR)
geboren , gal daar sedert 1735 onderwijs in de Hebreeuwache en Chaldeeuwsche talen. C. H. Vonck stelde een
voorrede v66r zijne Hebreeuwsche spraakkurist , die, volgens
hem, die van Amama, Leusden en van der Hooght,
overtrof.
Hij schreef :
,

, of onderwijs der Hebreeutosche
De Bruidschat
spraak.kunst, door 2velkers behulp men in zeer korten
izjds
zondet onderwijs , met een weinig zich te oefienen, de kennie
van deeze oudste en voortregelijkste grondtaal kan machtig
worden. Met twee bzjgevoegde Woordenboeken, vervuld met
alle de woorden die in den Heiligen Text vervat zijn, tot ge.
bruik dergenen, die zig in deeze Goddelijke Taal willen oef.
fenen. Opyestell door .Eleazar Soesman ; Joods Rabbijn en
onderwiizer der _Hebreenwsche Male te Amsterdam, voorzien
van een Getuigsehrilt van den Hooggel. G. II. Vonck, enz.
Amst. 1741. 4°.

Nederduitsch en Hebreeutosek Woordenboek, waarin gevanden
warden alle woorden in den grondtext des Ouden Testaments voor.
komende, nit die tale in het Nederduitsch, volgens de kragt en
eigensehap derzelve , getrouwelijk overgezet , mitsgaders hunne verschillende betekenis, met bijvoeging van alle de woorden, waar.
door in het fiebreewsch een en hetzelfde Nederduitsche wood
ieder zijn wortel. of grontwoort.
wordt uitgedrukt, en vier
De Kandelaar des ligts. met desselis seven lampen, of het
gewoon Iluysboek der hedendaagsche Joden, in 't Rabbyns be.
achreven door Isaak Obiakk, in 't Nederl. vertaald met Aanmerk. verrykt. Amst. 1756. 4 dn.
•

52.
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Hebreeuwsch en Nederduitsch Woordenboek, behelzende alle
de woorden, die in den Hebreemoscken Gronttekst des Ouden
Testaments yevonden worden, en daar ayter niet alleen derzelvet yetrouwe overzetting in het Nederduitsch, volyens de krayt
en eiyenschap der woorden, mitsyaders hunne verschillende
beteekenis en ondersch,iden wijze, waarop leder Nederlandsch
woort in het Hebreewsch words uityedrukt, maar ook de Hebreemosche world- of yrondwoorden.
Chaldeeuwsch en Nederduit8ch Woordenboek, benevens alle
de Chaldeemosche woorden, die in den Bijbelschen text voorkomen, geschikt na het Alphabelh.
Nomenclator of Hebreeuwsch en Nederduytsch Naamwoordenboek. A mst. 1144. 8.
Korte whets der Hebreeuwsche spraakkunst, met het Hebreeusch Woordenboekie. ARIA. 1763. 8.
Zie Paquot, Win. T. II. p. 555; Kobus en de Rivecourt;
' 4unh. bl. 94; Arrenberg, bl. 481.
Abcoude, bl. 199; 4cle
,

SOEST (P. VAN) , zeeschilder uit de tweede helft der 17.
eeuw. Hij vervaardigde o. a. 4 schilderijen , de Vier Pinxterdaeysche Zeebatailles, in 't jaer
1666 , tusschen de Engelschen en Hollanders , voorstellende. Zij werden in 1699
te Amsterdam voor 1'144 verkocht.
Zie Hoet, Cat., D. I. bl. 48; Kramm.

SOESTIUS of ZOESTIUS (Guitimmus) werd in 1599
geboren , in 1625 als proponent to Schalkwijk , in 1629 te
Oost- en West Zaandarn , in 1637 te Rheenen en in 1638
te Rotterdam beroepen. Hij werd den I 1 November 1675
emeritus en overleed in 1679 , in den ouderdon: van 80 jaren.
In 1645 komt liij voor op de synode te Woerden , diende
rapport in de mak het druk ken en uitgeven der Kerkelijke
Historie van Joh. Uitenbogaert door Naeranus te
Rotterdam betreflende. Een trek zijner tegentioordigheid van
geest bij dreigend gevaar , work door van Reyn medegedeeld. Hij beoefende de Nederduitsche poezij , maakte lofdichten op de werken zijner tijdgenoten o. a. voor de Vijf

Predicatien van Jacobus Borstius.
Zie Harderwijk, Naanzl. v. Pred., hi. 33; van Reyn, Beschrijo. van Rotterd , D. I bl. 257; S c h ot e1, Kerk. Dordr., D. I.
W. 465. D. 11. bl. 769; V. d. A a, N. 13. A. C. oordenb.; Soermans, Kerk. Reg., bl. 80; Pauw en Veeris, Vern. Kerk. Alph.,
hi. 191.

SOET of ZOET (JAN), den 6 Maart 16 . . te Amsterdam
geboren , beoefende de Nederlandsche poezij. In 1656 las hij
te nage op den 6en verjaardag van den prins van Oranje
(naderhand W Wein III) in de tegenwoordiglieid van bet
vorstelijk kind , eenige edelen en godgeleerden , een zeer nit-
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voerig gedicbt , %Turin hij tot slot wenscbte: .11ij erve troon
en kroon", zonder te vermoeden dat die wensch twee en dertig jaren daarna , werkelijk vervuld zou worden. Hij very aardigde nog andere gedichten op dezen vorst, van wien
hij gunst genoot , die welligt oorzaak was van zijn bitter
schempen op de Staten van Holland en de Witt. Hij was
opzigter van een bent van dichters of redenrijkerskamer te
Amsterdam, genaamd de Wijnyaardranken, tot zinspreuk voerende iiefde boven al, die met de Haarlemsche Kamer de
Witte .dryieren met de zinspreuk : in lüfde getrouw, naar
de wi:ze der rederijkeren , gedichten isselde. S oet beantwoordde verscheiden door haar voorgestelde vragen en gaf er
zelf, op. _Fiji huwde Machteld Klaas van Medenblik,
die hem het leven verbitterde , door haar hurneur. Hij verbeelde zich did hij niet sterven zou , maar deel hebben aan
bet duizend jarig rijk der mystieken. Hij overleed den 11
Januarij 1674. Zijne vrienden vervaardigden grafdichten op
hem , onder welke spotdichten waaruit blijkt dat zijne poezij
er te regt niet hoog gewaardeerd werd.
Hij schreef

Clorinde en Dambise, blif-eind' (Tel, op het 8peelen: 't
Tonneel spel, ills men 't wet besiet, Verloont de werelt in 't
verschiet: yhesp. op d' ilmsterd. Sehouwb.
A mst. 1640. 4°.
Olimivias , &8p., ghesp. op d' Amsterd. &holm&
Amst.
1640. 4°.

.7'himoklea (Tnsp.) Aid. 1641. 4.
Kornelia Bentivoyli, of : Geluckige ongelucken; (Trsp.) en
Nederduitze vairzen gerijmt.. Aid. 1650.
Jochem Jool, ofte Jalvarschen Pekelharingh, (Klsp. op de sp.)
Daer jalouzq de sinnen queld, is 't hooft! en 't keele lyi
ontsteld. Aid. 1637. 40.
Bel en Heemel, ot Poetische vertooningen, begriipende
Begin, Midden en Einde der Spaensze en Frame oorloogen,
aangevangen onder de Regeeringe van Filippus de Vierde,
Koninyk van Span/en enz. en Longs de Dartiende, Koningk
van Vrankrgk enz., eindigende met het iiuuwelix besluit van
liaare Koninyklikke Ilooyhaid, Maria Tereza, Infante van
Spanjen en Longs de Veertiende, Koningk van Vrankryk en
Navarre enz. Aid. 1675 , herdrukt achter d' Uitsteekenste digtk.
werken. Amst. 1714.
Zabgnasa, of vermomde loosheid pots-spel, nit het Spaens
door G. Schaep Pz. vertaelt , en in Nederduitze vairsen, door
J. Z. gerijmt. .Met een uit koomst vermeerderd, en op veel
Aid. 1648. kl. 8°. m. port,
plaatsen verbetert.
jak. Viverius (van de V ij v e r e) , onder de naam van
Philogogus Philatros a Ganda, Wintersche Aronden, of NeUtr.
derl. Vertellingen, door J. Zoet verb. en verm. enz.
1650. 16°.
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Geestelikke Door•zichten op Coml. Huygens llailige dage n,
beneeven een Kars.dagli aan denzellden. Amst. 1648. 4°.
Hedendaagsche Mantel.eer , voorstellende de groote Geldsucht
deser bedorven eeuwen ; versien Diet 'neer als
150 nieuwe,
kluchtighe ende bedenckelyke Segts-woorden.
Amst. 1636. 4°.
d'Uitsteekenste digtkunstige werken
bestaande in verschei.
den ernsthaftige en boertige stoffen. Naa zijn leeven bijeenge.
bragt door een liefhebber der Neederduitsche Digtkunst.
tneede het Toneelspel genaamt Hel en _Hemel. Den tweeden
druk. Beneflens eenige Grafschrilten door verscheiden Lief.
hebbers op de zelve.
Aid. 1714. Be eetste druk verscheen ,
waarsebijnlijk in 1675.
Zie Wagenaar, .dmsterd., St. III. bl. 248 (fol.) ; Kok, Woo,
denb., D. XXX1V. bl. 255; Witsen Geysbeek, B. 4. C. Woo,
D. I. bl.
denb., D. VI. bl. 591; Cat. d. Moats. v. Ned. Letterk.,
327, 6195. D. III. bl. 76, 77, 171; P. V erhoek, Poaij , bl.
194; Soet, d' Uytst. digtk. werken , passim.

SOET. Zie SOETE BOOM.
SOETE (ALEXANDER DE) of ZOETE , gesproten uit een
edel geslacht in Vlaanderen , gouverneur van Zeeland in 1576.
Hij schijnt dezellde te zijn met Alexander de So ete van
Laake , gouverneur van Sluis in Vlaanderen. was in 1566 een
der bondgenooten, huwde met Margaretha van Berehem
en overleed te Sluis , waar hij begraven en zijn beeld in
kunstig marmer uitgehouwen te zien is.
Zie Smallegange, Wapenkaart van Zeel. ; l'Espinoy, Reterch. de la Nobi., p. 777, 780, 951; Le Carpentier, List. de
at er, Verb. d. Edel.,
Cambr., P. III. p. 261; 429, 687• te
D. III. bl. 417. D. IV. bl. 461; duke du Supplom. an .Nobil. des
P. B., T. I. p. 90.

SOETE (Joon DE), broeder des vorige, beer van Villers ,
beboorde , even als zijn deze tot de bondgenooten. Uit bet
land geweken , hield hij , gelijk zijn brooder Fi lips , beimlij ke briefwisseling met Oranje , ter redding van 't onderdrukte gemeenebest. In 1580 voerde hij 't krijgsbevel over
Bouchout , toen Jan van Noirear m es, baanderheer van
Selles, deze stad door verraad zocht to vermeesteren ; doch
in handen van den bevelhebber vie! , en gevangen naar Rammekens gevoerd werd. Minder gelukkig slaagde de Soete
in 't volgend jaar in zijne krijgsondernemingen. Zijn leger
was toen te klein en de betaling te slecht om den vijand
te dwingen en 't yolk buiten muiterij te houden. A an dapperbeid en beleid ontbrak het hem overigens niet. Dit zal
de Staten van Utrecht bewogen bebben om hem tot stadhouder van 't Sticht aan te stellen. Niet lang daarna gaf hij
ook blijken van moed in den strijd tegen de Tassis, waarin
hij echter aan 't hoofd gewond en gevangen genomen werd.
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Eerst tegen bet eind van 1587 werd bij uitgewisseld. Tot
bewijs van het vertrouwen dat in hem werd gesteld , verstrekte
zijne benoeming tot veldmaarschalk. Hij huwde Catba ri n a
d'A n n e ux , genaamd W a rn u, wier moeder was M o n tigny
Siv r y. Hij liet kinderen na.
Zie te Water, Verb. d. Edel., t.a.p.; v an Meteren, Ned.
list., B. III. bl. 59. B. X. bl. 182; Bor, Ned. list., B. XIV.
bl. 208 (197, 198). B. XX. bl. 55, (124). B. XXIII. hi. 90, (130);
Ferwerda, Aerssen ie gener.; Le Carpentier, P. III. p. 83;
Kobus en de Rivecourt; Groen van Prinsteren, Archi
yes, T. V. p. 698. T. VI. p. 725. S. p. 61.

-

SOETE (Pfumps DE), beer van Hautain , broeder van den
ook tot het boncigenootschap der Edelen ,
en streed dapperlijk voor 't vaderland. Het eerste bleek ,
zoo uit zijne schriftelijke verstandhouding met W i item I ,
als nit den baat der Spanjaarden , die hem den toegang naar
Engeland wisten te beletten. Ann 't laatste benemen zijn
krijgsverrigtingen alien twijfel. Veel roem behaalde hij door
't doen on3slaan van Antwerpen , aan welke stad den Staten
toen Diet weinig gelegen was. De gelukkige uitslag, van zijne
gevaarlijke ondernemingen deed hem van stads wegen met een
schoonen gouden keten vereerd warden. Geen minder heldenmoed betoonde bij op den Kuinensteensehen dijk , nabij
Antwerpen , in den strijd tegen Parma; doch hier bezweek
hij voor 's vijands rnagt , en besloot liever van den dijk
te springen en in den modder te versmoren dan in Spaansche
handen to vallen. Zijn regiment werd sedert door Le i
ce ster aan Philips Si dney gegeven , tot groot mis.
noegen van de voornaamste bevelhebbers , die naauwelijks
dulden konden , dat een vreemdeling, hoe verdienstelijk ook ,
aan de dappere landgenooten van den heere van Hautain
voorgetrokken werden. Hij was ridder van Maltha.
vorige, behoorde

Zie Te Water, t. a. p.; Bor, B. XI. bl. 272, 273, (854, 855).
B. XX. bl. 33, (597, 598); Hooft, B. XXIV. bl. 1065; Le
Petit. Livr. XI. p. 305; Kobus en de Rivecourt.

SOETEBOOM, ZOETEBOOM , SOET , ZOET , (HENDRIK
JAcoBsz.), zoon van Jacob Di r k s z. Soet, herbergier,,
werd in 1616 te Oost-Zaandam geboren. Hij was aldaar
omstreeks de beift dier eeuw boekhandelaar Hop den Dam in
de Witte pers", en tevens een man van veel kennis en bele.
zenheid , die zich zelfs tot Latijnsche en buitenlandsche
schrijvers uitstrekte. Hij was een ijverig beoefenaar der ge.
schied. en oudheidkunde , vooral van de plaats zijner geboorte
en omliggende streken. Ook vervaardigde hij verzen , graveerde en arbeidde aan het tooneel. Hij huwde 2 October
(1645) T. D. R usse ls , bij welke gelegenheid Ds. Bergius
een trouwvers uitsprak. Het jaar van Soe t ebo o rn s over-

lijden is onbekeud zijn mutate werk dagteekent van 1678.
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Beschrijvinge van Oudt-Zaenden, mitsgaders hare oude beerlijkheid, Adelijke geslagten, ondergang met de moord van
Graaf Florens V. Allen vergaderd en zamengestelo! door H. J.
&e t, Saanderdamrner. Alkmaar 1640.
Op- en nedergang van de Oude Ironinglyke en loffelyke
Anse stadt Stavoren, HooId en Moederstad der Friesen,
met de voornaamste geschiedenissen van Friesland, beginnende
313 jaren voor en eindiyende 1580 na de geboorte van ChrisAlles in V1 boeken verdeeld door H. Soet. Amsterdam
1648. Haarlem 1647 12°. (met eenigzins anderen titel.)
Froens begin , midden en einde, met de opkomst der steden
van Ifest-Friesland enz. enz.
Amst. 1661 (zonder naam van
den schrijver.)
De Historie van Waterlandt, behelsende de onde besondere
en ghedenkwaerdige gheschiedenisse van Waterlandt , Alsmede
een breede en generale beschrijving van '1 Begin, Opgangh en
V oortgangh der Stadt en Heerlykheyt van Purmerendt.
Amst.
1661 (zonder naam.)
Een vroegere uitgaaf heeft den volgende
De soetsemmende Zwaane van Waterlandt, verhalende van de
oude , besondere, aanmerkingswaardige en seer vreemde dinghen
van Waterlandt en I aterlanden, enz. 't Saerdam 1658. 12°.
De Zaanlants Arkadia in welke verhandelt wort van den
Balavieren (nu Hollanders) en Caninetaten (nu Kenmers) oorspronk bezconer8 en manneliike Dam, .Dorpen en Heerenwoninyen. Daar henevens van de Zaan, een .vprachtel de8
lizjn 8, zijn voorleden en teyenwoordiy wezen en uitgang , met
de beschrijving der Dorpen, die van outs aan de Zaan gelegen
hebben, en die er nu nog aan eevonden ?porde. In viff boeken le zamengebracht door H. Zoeteboom.
A mst. 1658.
Deze 5 boekskens in 120. zijn later uitgegeven , ()rider den
titel van: Oudheden van Zaanland , Stavoren, Vronen en
Waterland. Behelsende hoar Oorsprongen, Volksplantingen,
Loop der Rivieren, Bedzjking, Reyeering onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potentaten en Burgervaderen. De
Wetten en Voorregten haar door deze verynnd, de Oorlogen,
die haar gedrukt, en de Frede, .Koophandel, Scheepvaart ,
risscherijen en .Neeringen, die vele Steden en Dorpen verheven
hebben. Allen nit de oudheden nagesreurd en met Authentike
81ukken bewaerheid, door Hendrik Soeteboom. Deze laatste
druk van nieuzcs overzien, verbeterd, met noodige aanteekeningen, figuren en een landkaart verrykt.
2 dn. kl. 8 0 . Amst.
1701.
De aanteekeningen en verbeteringen enz. zijn niets meer
dan eene uitgevers recommandatie ; voor de tusschen den
tekst gedrukte plaatjes. In de cerste uitgave der Arcadia
heeft men echter andere afbeeldingen met het kaartje
in de beschrijving van de afbeeldingen der Potentaten; en de
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besehrijving van Waterland draagt ten titel: de Soetstemmende
Zwaan van Waterlandt, terwiji alle stukjes nieuw gegraveerde
titels ontvangen hebben.
.Pe Nederlandsche Beroerten en Oorlogeu omtrent h,et Ye en
aen de Zaen. Beschreven door IL Soeteboom.
Amst. 1695 8°.
2e dr., 1750. 8°. Sanerdam , 1658 12°. Amst. 1695, 1756,
(de beide laatste herdrukken.)
2Voord-Hollands ontrusting , ofte Historisch verhael van het
begin en uitgang der Oproeren, die het OM- en West-Zardam,
Wormer , Crommenye etc. voorgevallen zijn in den fare 1678
en door het hoog beleijd der Heeren Staten beslecht zijn. Allen
volgens de mare geschapenheid der zaaken, door een lielhebber van het gemeenebest bdeengestelt.
Amst. 1687. kl. 8°.
Het Nederlants Schonwtoneel, toaarin kortelijk vertoont
wordt , 't begin en voortgangh des oorlogs , die de koningen
van Vrankrijk en Engeland mitsgaders de Bisschoppeu van
Munster en Keulen teyen de vereenigde Nederlanden, nevens
hare Bontgenoten heiben gevoert. Beginnende met het jaar
1672 en eyndigende met het gezantschap van Hare Ho. Mo.
de Heeren Staten, door den Heer van Beveningk aan den
koningh van Vrankrijk gedaen den 13 Junij 1 fi 78. Alla met
Staetkundige aenmerkinyen en Historische vergelijkingen, versierd
door H. D. S. A inst. 1678. 8°.
Derde voornaamste zeegetogt (der verbondene vrye Nederlanden) na de Oost-lndien: Gedaan met dg Achinsche en Moluksche vloten onder de Ammiralen Jacob Heemskerk en IP alert
Ilarmansz. in den jare 1601 , 1602 , 1603.
In dewelcke verscheiden zeegevallen, vreemde Eilanden, Lan.
den , Folkeren, Zeden, Godsdiensten , wonderlijke en nutte
Vrugten, Irouloosheden, Voorzorgen, Zeeslachten etc. beschreven worden, waardig om (te) lezen. Getrocken uyt de naerstige
aentekeningen van Willem van Westzanen, schipper op de
Bruinvis en met eeniye noodige bilvoeyselen vermeerdert door
Soeteboom, 't Sanerdam bij Hendrik Jacobsz. Zoet, Boeckverkooper aan den Dam in de Witte Pers.
1648.
Sanerdam Bloeme Crane , met verscheyde zedige zangen en
stichtelycke Rymen, 't samengebonden.
Amst. langw. form.
(1645.)

't Kleyn Lusthofje vol van Bruylofs zangen, Echtliedekens ,
Huwelijks- Baker- en Feestgedichten. 411ev uyt verscheyde
wercken der eerrlycke Brullott-litinnaren, op gewoonlycke en
meest gezongen stemmen, by een gesamell door H. Soeleboom.
De laatste druck vermeerdert en verbetert. in de Ryp voo,
Jasper Gysbertsz. Boeckverkooper.
Zonder jaar. Lang, form.
Batavise Erma., of Getrouheyls voorbeelt, nevens de verwoestinge van Westzanen ende Crommenye geschiet Anno
1574.
.Treurspel. 't Alkmaar 1645. 4°.
Het Beemster-Dankoffer.
Amst. 1649. Blijspel.
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Het bekende voorval met de Stier te Zaandam in 1647
beeft tot het uitgeven van verscheidene platen aanleiding
gegeven (elf ?). Sommige dier platen zijn met historische aanteekeningen van H. Soet en een grafschrift met hrt devies
Deught maekt edel, benevens 4 versjes en een grafschrift van
Ds. Berg i u S. Hij graveerde o. a. den titel zijner Arcadia.
Waarschijnlijk zijn ook de prentjes in dit werk door hem
vervaardigd.
Zie Pars, Naamrol ; Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenboek , D. V. bl. 309; Kramin; L. G. Visscher, lust.,
Tijds., 1841. bl. 95, 108, 109; mr. Bodel Nijenhuis, in Vriend
des Vaderl., D. V. n°. 3; Dezelfde 7 opogr. lijst, n°. 954, 1608,
1695, 1698-1700, 1702, 1704, 1812; Honig, Geschied. der
Zaanlanden , D. I. bl. 292, 297, 298-302, 359. D. II. bl. 18;
act., Dez Zaanl. Jaarb., 1849 , 1852; Kronyk van het (list. Gen.,
2e Jaarg. hi. 199, 235, iVav., D. VIII. bl. 99, 212, 272, 298, 372.
D. IX. bl. 76; v. Doorninck, Anon. en Pseud., n°. 1189, 2549,
2838, 3179, 3375, 4176, 5156; Rabus, Boekz. v. Eui opa, 1701, bl. 710.
SOETELAM (GERRIT CLAEs), heldhaftig zeeman in de
2e haft der 17e eeuw , voerde het bevel over een klein
jagt of dubbele sloep , de .Kreeft genaamd , toen , bij de
verovering van Tabago door d'E s trees (1677), na den dood
van Bine k es, het hem gelukte met eenige matrozen de baai
uit te zeilen en door de Fransche schepen henen te ontkomen.
Zie J. C. de Jo nge, Gesch. v. h. Nederl. Zeewezen ,
364.

hi. 363,

SOETEN MATTHEus) , lector in de wis- en sterrekunde
aan het Athenaeum te Amsterdam, in 1711 , schreef :
Algebra ofte Merg der Stelkunst. Amst. 1702. m. pl.
Algemeene manier tot het maken van zonewijsers.
Amst.
Stuurmans luywagen of lafelen van de breette der zone opgang. Amst. 8..
Zie van Lennep, Ill. Amstelod. AM. Memo,
D. V. bl. 349; Abcoude, 339; Arrenberg.

p. 168; Nay.

SOETENDAL (HAERLEN) leefde in 't Iaatst der lie en
begin der 18e eeuw. Hij was eon Rederijker, blijkens Liedekene en de Refereynen ghemaeckt by Haerlem Soelendal,
van zyn Avontueren ofte wedervarentheyt , synt zijn vertreck
uyt Haerlem in 't jaer ons Heeren
1599. Den dertienden
Druck , oversien , ghecorrigeerl ende verbetert tot Haerlem ghedruckt by Vincent Casteleyn.
Hij leefde nog in 1614, blijkens Een Liet , 't welck Haerlems Soetendal (na zyn leste
vertreck uyt Hollanl) le Parys in Franckryck ghemaeckt heeft.
Anno 1614.
Een exemplaar van dit zeldzame boekske , nit de Bibliotheek
van B. Huydecop er is in de Bibl. v. Nederl. Letterk. te
Leiden.
Zie Cat., D. I. bl. 219.
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SOETENS (ABR..), tooneeldiehter uit het lnatst 4er
18e eeuw. Hij vertaalde :
De gewaande onnozele Infer , of de Belagchelyke heel,
blsp. n. h, Fr. 8tuk , La Fau88e lismes VOM Destouches yea.
Amst. 1783. 8°.
De barbier van Sevillie. Amst. 1792.
Zie Witsen Geysbeek, D. V. bl. 309; Cat. d. Maats. v. Ned.
Letterk., D. lb. bl. 196.

SOETERMEER (CoRNELB), den 24 Mei 1782 te Rotterdam geboren , werd in het vak van den seheepsbouw
opgeleid onder.constructeur, en is werkzaam geweest te Amsterdam, Hamburg en Toulon. In 1816 en 1817 deed hij , op
last der regering, eerie weterisehappelijke reis naar Engeland , in
het belang van denseheepsbouw, werd naderhand a. het Ministerie
van Marine geplaatst , en in 1839 tot construeteur-ingenieur benoemd. Ziine verdiensten als seheeps-bouwkundige worden geroemd. Hij was sedert 3 November lid der eerste klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut en lid van andere geleerde
genootsehappen , Bidder van de Nederl. Leeuw en overleed te
'S Hage , den 24 Junij 1842, in den ouderdom van 60 jaren.
Zie Proces-verbaal d. 25s1e alyem. vergad. v. h. .Kon. N. Inst., hi.
1Vaaml2jst d. leden, bl. 78; Pilaar en Obreen, Tijds. voor
.Nederl. Zeewezen, 2e R. 3e d. bl. 334; Verwoert.
20;

SOHNIUS (Dr. JOHAN WILHELM), was van 1625-1641

raad en seeretaris van den Friesehen stadhouder Ernst Casimir van Na ssau, en daarna van zijn zoon Hendrik Cas i.
m i r , en komt als zoodanig in Gro en, Archives , dikwijls voor.
SOHNIUS (GEO.), kwam als proponent in 1723 te
Zuidland , vertrok van daar in 1761 naar Zevenhuysen , waar
hij in 1740 overleed.
Men heeft van hem eene liikrede op 11 -ermannus Verbeek,
(Rott. 1707), zijn voorganger to Zevenhuysen, in 1736 gestorven.
Zie Brans, Kerk. Reg., hi. 93, 134; Abcoude, hi. 340.

SOINJE (J.) Zie SONJE (J.)
SOLA (B. DE), is schrijver van:
Discour8 ou la premiere partie anatomique, physiologique
et historique, sur les thierens systmees de la &Oration individuelle de '1 homme. La Haye, 1814. 8 °.
Korlbondige zet. en grondregelen aangaande de inenting der
kinderziekte. Nijm. 1791. 8'.
Waarneming van eene waterzucht der hersenen na den dood
eerst ontdekt, in Perk. v. h. Ploy. Utr. Genoote. v. Kunst.
en Widens. 1789. D. IV. St. II. hl. 36.
Zie lioltrop, 1.c. p. 333.

SOLARO (ANTHomus), van een Italiaansche familie , yestigde zich , in bet laatst der 1 8e eeuw , als beeldhouwer te
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Leeuwarden , en vervaardigde verseheidene uitstekende kunststukken , welke nog voorhanden zijn. Ten gevolge der weinige
belangstelling voor de kunst , verloor hij den moed en gaf
zich aan een losbandige levenswijs over, die hem weldra in het
graf sleepte.
Zie Kramm.
SOLINGEN (CoRNELis) , geboren in 16 , studeerde te
Leuven in de ontleedkunde onder de Bils en T. Andre,
en in 1653 of daaromtrent onder J o h. T e rier in den
Haag en J a k. de It te Haarlem. In 1659 was hij in
dienst bij den vermaarden Aime Foix, toeg,enaamd Lucq,
heelmeester generaal der Vereenigde Nederlanden , wonende
te Hage. Hij werd aangesteld tot heelmeester op de schepen van Tromp en de ad miralen Tromp en Wass e.
U a a r•0 b d a m. In 1617 bevorderd tot Med. Doctor , schijnt
hij later bestendig in den Haag gewoond te hebben. In het
Latijn en Fransch onderwezen , had hij veel gelezen , en oordecide met verstand over het gelezene, daar hij niet sehroom
vallig was het verkeerde in vele verslagen en handelingen
zijner voorgangen , meestal op goede gronden aan te wijzen.
Ook was hij niet onervaren in het teekenen en maakte wel
eens atbeeldingen van belangrijke gevallen.
Hij gaf in bet Licht:
Emhryulcia vera, ofte waare afhalinge eenes dooden vrugts,
door de hand des heel/mesteres. Haag 1673.
Manuale operatien dei chirurgie, en Ampt en de plicht der
vroedvrouwen. Amt. 1684.
Na zijn dood heelt Th. S c b o o n deze uitgegeven onder
den titel :
de tnedicinale en chirurgicale werken van C. Solingen.
Amst. 1698.
Volgens Muller heeft hij ook de Chur-Branderburgsche
Hofwehemutter van .Tustina Siegemundin in in 't Nederl. vertaald , onder den titel van Spiegel der vroedvrouwen. Amst.
1691.
Lie Alle de werken, bl. 183, 389; Stalpert van der Wiel,
Obs. rar., T. II. p- 19; Ba nga , Gesch. d. Geneesk., bl. 602 volgg.
SOLINGEN (ADRIAAN VAN), zag in 1759 bet levenslicht,
studeerde te Utrecht, verkreeg den graad van A. L. M. Med. et
Phil. Dr. en vestigde zich als practiserend geneesheer te Middelburg , waar hij ook in 1792 tot lector der beoefenende verloskunde
werd aangesteld. Dit lectoraat aanvaardde hij met eene redevoeaing : De praestantia recentiortan in arte obstetria progressuum.
Negen jaren later werd hij tot hoogleeraar in hetzelfde vak aan de
Illustre school aldaar in plaats van P. de Wind, wiens gedachtenis hij met eene redevoering vereerde , aangesteld. Hij aan-
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vaarde dezen post met eene red evoering Over de verpligangen der verloskundigen in het bestuur der hartstoyten bij de
geboorle van den mensch. Intusschen werd zijne verhandeling
Over het werktuiyekke der verlossiny, herleict tot een grondbeginsel, door het 11 eelkundig Genootschap te Amsterdam den
druk waardig gekeurd en uitgegeven. Ruim dertig jaren later
(1826) bekroonde het zijne verhandeling Oyer de onregelmatige
Weeen bij de vrouwen, welker bekken mi8vormd 18 (in
zijne
vverken opgenomen) met zilver. In hetzelfde jaur werd hij
tot hoogleeraar in de geneeskunde te Leuven aarwesteld , en
was daar ook werk zaam als voorzitter van de rProvinciale
Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in ZuidBrabant. Hij overleed den 5 van Hooimaand 1830 te Doornik. Zijne verdiensten werlea erkend door de benoeming tot
lid van het eel k nndig genootschap te Amsterdam , van de
Hollandsche Maatscliappij der Wetenschappen te Haarlem , van
het Utrechts Genootschap , directeur van het Zeeuwsch Ge•

nootschap en eindelijk tot Bidder van den Nederlandschen
Leeuw.
Hij schreef :
Diem. de stupenda inprimis cranii cane feliciter curata.
Traj. ad Rhen. 1780. 4 ..
°ratio inaugaralis de praestantia recentiorum in arte obstetricia proyressuum. iidditae aunt annotatione8 aliquot, quibus
elementa recentiorum demonstrantur.
M ediob. 1794. 4°.
Beriyt van een 8teatorna, weyende lien ponden Middelburgs
in V erh. V. h. Zeeuw8ch Genoots. d. ilieten8. rim
r.ewicht
,

D.

XIV. bl. 443.

Verhandeliny over eene beruchte proefneming van den geneesheer IV. Noordwijk. (Over het verband van he toetuo
Aid. 1782. D. IX. St. 2. bl. 392.
met de moeder.)
Inwildings-redevoering , over de verpliytinyen der verloskungdiyen , in het bestuur der hartstoyten bij de yeboorte van
den
men8ch Middelb. 1802. 8 °.
Het werktuiyeliike der verlossing verklaard, beloogt en herkid tot een alyemeen grondbeyinsel.
Leyden , 1799. 8. In
Haarl. 1801. 8 °.
het Hgd. met aanmerk. van G. Salomon.
Vroedkundiye waarneming betre gentle eene vooroverhelling
In de aangeh. Verh. 1784. D. X. bl. 5.75.
der baarmoeder.
Verhandeling over het onreyelmatige der weeen bij kraamenden
en nieuwe 6ekken8, in Nieuwe Prijsrerh. v. h. Genoa... ter
bevorder. d. Heel/c. te ilmsterd. 1825. D. VII. bl. 139.
(overl. 1771)
Redev. ter nayedachteni8 van P. de Wind
Middelb. en Leyden, 1798. 8°.
De lucultate 8entiendi et cognoscendi celeri et ex tempore

factitanda medici8. Lovan. 1824.
be Balmier ( Diehtstuk) openlijk in de gehoorzaal
Middelb. 1776. 8°.
lifidde16. illuetre ackool opozongen.

van
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Zie Nieuwenhius; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Cot. Bibi. Roy. T. IV. p. 1706, 1735; Cat. d. Bibl. v. h. Zeeuwsch
Gen., W. 11 , 220, 375; Tweeds vervolg der Bibl., bl. 38; Holtrop,
Bibl. Med. Chir. p. 333; Wttsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb,, D. V. bl. 393; Muller, Cat. v. portr.
,

SOLINGEN (JOAN VAN). Men vindt van dezen graveur
voorstellingen van kasteelen enz. in de KatuNksche 0 udheden
van Pars, in de Oudheden van Kennemerland enz. door van
Heussen en van Rijn, en een Vignet voor Bibliogr.
anahom. 8peoimen van Jaco b Do u gl a s. Hij bloeide in de
eerste helft der 18e eeuw.
Zie Kramm.

SOLLEWIJN (BERNARD), den 13 Januarij 1785, te St.
Nikolaas , in Oost-Vlaanderen , geboren , trad hij den 1 Januarij 1802 , bij het 110 regiment infanterie van • linie ,
op 17-jarigen leeftijd , als vrijwilliger in dienst. Een jaar
later tot korporaal bevorderd , kwam hij in het kamp van
Boulogne, om den oorlog in Duitschland te gaan volgen , door
Oostenrijk aan Frankrijk verklaard.
In den slag van Austerlitz, 1805 , ontving hij aan het
regterbeen zijne eerste wonde; v.:56r de vesting Raab, in
Hongarije, 1809 , de tweede. Van die tvonden , zooveel mogelijk hersteld , nam hij Han den slag bij Wagram deel. In
1804, was S011eW ijn bij het 112 regiment infanterie van
linie instructeur. In 1810 tot sergeant benoemd , ging. hij ,
een jaar later, eervol , als eenvoudig grenadier, bij het 2
regement keizerlijke garde over, om deel te nemen aan den
togt naar Rusland , tot Moskow toe. Den 25 Jan uarij
1813, bij de garde als Korporaal bevorderd , verwierf hij zich
door zijne dapperheid , in datzelfde jaar, den 17 Februarij,
den tweeden , en den I November, den eersten luitenantsrang,
bij het 147 regiment infanterie van lira, om daarmede eerst
in Saksen , en daarna in Vlaanderen de Fransehe vanen te
volgen , en , na nogmaals, v66r Breslau , 1813 , gewond te
zijn geworden , bij het 17 regiment infanterie van linie , op
het sla , veld van Kortrijk, van den luitenant-generaal Maison
de kapiteins-epauletten te ontvangen , welke benoeming eehter,
uithoofde der lotwisselkansen van den Franschen adelaar, voor
onzen dapperen krijgsman niet in verwezenlijking overging
v6Or den 9 Julij 1815 , nadat hij , een jaar te voren , in het
Vaderland wedergekeerd , eerst nog den rang van eersten luitenant , onder den herstelden Oranjestandaard , met onderscbeiding had bekleed.
Een rimer kring van krijornansroern verbeidde S ol 1 ew ij n,
evenwel , aan het Oosterstrand. In Maart 1819, naar Batavia
vertrokken , kwam hij den 5 September daar a. , en verwierf
hij, zes jaren later , den hoofdotticiersrang van majoor, om
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toen deel te gaan nemen , eerst aan de vermaarde expeditie
naar Celebes, wider bevel van den generaal.majoor van
Geen, en , vervolgens , op last van den gouverneur-generaal
van der Capellen , 10 Junij 1825 , de expeditie te kommanderen naar Borneo , en voorts naar Java terug te keeren ,
tengevolge der belangrijke onlasten , die op Java , in de vorsteelanden , waren uitgebarsten alwaar hij den 12 September,
1826, te Samarang , met zijne expeditie aankwam.
Vijf jaren lang (1825-1830), droeg de oorlogsfaam den
naa. va n Sollew ij n roemrijk de vorstenlanden van Java
door, en kleurde meerrnalen zijn bloed de pick, waar hij zich
het eereloover had geplukt , zoo bij Bedoyo , 12 November
1826 , als vooral bij het gevecht van de Lango , waar een
geweerkogel tusschen de beide oogen indrongen , hem het regoog geheel wegnam , 26 Augustus 1 8 2 6.
Het jaar 1821 zag hem belast met het plaatslijk kommandantschap van Weltevreden , en behalve tot lid van het hooge
militaire geregtshof,, ook tot luitenant-kolonel benoemd. Nog
met geheel van zijne zware wonden hersteld , vertrok hij in
1827 , op het dringend aanhouden van den commissaris-generaal Du Bas de Gisignies, wederom naar het tooneel van
den oorlog , om daar op nieuw het kommando der eerste mobiele kolonne op zieh te nemen. Men behoeft slechts de
oflieiele rapporten over den oorlog op Java, van 1825--1830,
door den generaal-majoor Nahuys uitgegeven , en de Fastes
militaires des Indes Orientales van den kapitein der artillerie
Gerlach, na te slaan , om , gedurende dat tijdvak , op de
meeste bladzijden den naam van Sollew ij n met roem te
zien vermeld , en is het voor dit bestek onmogelijk , in bijzonderheden op te geven , of zelfs ook maar aan te stippen ,
de tallooze wapenfeiten en expeditien naar de verschillende
schuilplaatsen der muiters , steeds met glansrijke overwinningen op den vijand door Stolle w ij n , aan het hoold der eerste
mobiele kolonne , bekroond.
Bij Sol le w ij n s terugkeer van de Borneosehe expeditie ,
was Samarang in groot gevaar van door .n vijf-en-twintigduizend man sterke magt van rnuitelingen , onder aanvoering
der prinsen van Ceram en Noto Prodj o geplunderd en
uitgemoord te worden. Onze dappere bevelvoerder bragt dien
vijand den eersten slag toe , om vervolgens onder de verdere
bevelen van den generaal-majoor van Geen, eene volkomen
overwinning op hen te behalen , die , volgens het officieel
rapport van den generaal , vijftienhonderd man op het slagveld aehterlieten , terwijl daarentegen het verlies der wizen
zeer onbeduidend was. Te Samarang terugkeerende, ontving
Sollew ij n , bij een adres van den resident Do mis, 15
September 1825 , namens de ingezetenen , eene vurigen dank
voor zijne snelle hulp en voortreflij ke militaire manoeuvres,
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als waardoor Samarang , bij zijne spoedige aankomst van Borneo, van den onvermijilelijken ondergang was gered.
De generaal-majoor Nahuys van Burst maakt , in zijne
levensherinneringen , uitvoerig melding (blz. 170 —186) van
de gevangenneming des keizers van Soerakarta , wiens bedoelingen niet anders konden zijn , dan om den oorlog , die ten
einde liep , op nieuw aan te wakkeren , en welke gevaarvolle
onderneming door den oveiste Sollew ij n zoodanig loflijk
werd ten uitvoer gebragt , dat ckarover de gouverneur-generaal
hem in in Junij 1830, zijne bijzondere tevredenheid , bij eene
vlijende kabinets-missive uitdrukte , terwijl dit belangrijk miiitaire feit echter zonder verdere belooning gebleven is. Heeds
twee jaren vroeger , viel hem , bij achtervolgende koninklijke
besluiten van dezelfde dagteekening , 22 November 1828,
het krus van de Militaire Willemsorde , eerst van de vierde
en daarna van de derde klasse , ten deel. Buitendien sieren
de Sint-Helena- en Java-medalje, met het onderscheidingsteeken voor langdurige Nederlandsche diensten , als ollicier, ,
Sollew ij n s edele borst.
Acht-en-veertig jaren mid , keerde de altijd wakkere krijgsman , tot herstel van gezondheid , naar het moederland tijdelijk terug (December 1832 , na in 1827 met de weduwe van
resident Wentze 1 te zij n gehuwd.
Van 1841 tot 1846 diende So lle w ij n op nieuw met
onderscheiding het V aderland in de Oost , orn vandaar, , in
den avondstond des !evens , teruggekomen , eindelijk de eervoile rust te mogen smaken , die te veel bewogen werkkring van den militair hem eerst op zestigjarigen leeftijd
vergunde, doch welke bij thans dan ook lang reeds en
volop mag genieten , omringd door den eerbied zijner oude
en jongere wapenbroeders , door de hoogachting en toegenegen heid zijner vrienden en bekenden , door de geheehtheld , vooral van hen , die behooren tot zijn laatste families.*
kring.
Het welverdiende pensioen werd hem , na veertigjarige
roemvolle militaire dienst , door koning Willem II (1844),
tevens met de vergunning verleend , om de activiteits-uniform in den hem eerst (1833) titulair,, doch acht jaren
daarna (1841) effectief toegekenden rang van kolonel te
mogen blijven dragen. Hij overleed te Breda , in 1866.
Zie Dr. W a p , in Europa Jaarg. 1860.

SOLLEWIJN (HENDRINA) in 1784 te Haarlem geboren ,
bad W. Hendrik s tot leermeester en muntte als schilderes
van bloemen en vruchten nit.
Zie Immerzeel.
SOLMANS (J.) Zie SOOLMANS (J.)
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SOLMS (AmELIA.). Zie AMELIA.
SOLNIUS (J.) diehtte twee kluchtspelen , getiteld : Snaak-

eche schakinq van de Jager in de .Kleerben
Gedwongen Docter (1671).
Zie van der A a, N. B. 4. C. Woordenb.

(1649) en De

SOLSIUS (J.) gaf een Berigt van een kwadaardige verzwering op den nen8 , door een smeersel met wit rattekruid (arsenicum album) yene.zen, in Alyem. Fad. Letteroef. 1785. D. VII.
St. II. bl. 313.
Zle Holtrop, 1.c. p. 333.

SOLT (J. VAN) bloeide waarschijnlijk in de eerste helft
der 17 eeuw. Op 's rijks museum te Amsterdam berust een
ets van zijne hand, voorstellende een Landschapje, links eene

kerberg , op den voorgrond een
waarbii een kond, in kl. 8°.

man met een mand op den rug,

Zie Kramm.

SOLT (PAutus), eerste commies in het eskader van Steven
V an der Hagen (1604), werd naar de kust van Coromandel en vervolgens naar de Molukken gezonden. Hij schreef
een Journaal van zijn reis.
Zie Tide, M.. Bibliogr., p. 171, 173.

SOM (JOHANNES fiENRICUS VAN) schreef
Serino academicae de ingenii Mtn et per fectione ex sliathema-

Ilea tractatione consegnendi, quern habuit Jcademia GelroZutphanica , palm , 18 Ana 173 7..gasces Academic. poneret. 4°.
Zie Boekz. Aug. 1737, p. 206.

SONI ER (mr. BERNARD.), zoon van Cornelis Somer
en Elisabeth Kien, werd den 21 Januarij 1642 te Vlissingen , waar zijn vader predikant was , gehoren. Na het
onderwijs van J o h. Schildius, rector der Latijnsche school ,
genoten te hebben , werd hij in Maart 1658 student te Leiden ,
waar hij eerst bij zijn fleet Jacobus Goli us, hoogleeraar
in de wiskunde en Arabische taal , en later hij den hoogleeraar in
de godgeleerdheid , Johannes Co c cej us , inwoonde. In 1.663
werd bij proponent bij de Cla.sis van Walcheren , in 1664
predikant te Serooskerke op Waleheren , in 1667 te Vlissingen , en vertrok van daar , na voor een beroep naur Middtlburg bedankt te hebhen , den 18 November 1671, met eene
afscheidsspreek over Gen. XII: 1 , naar Amsterdam, waur hij
den 29 dier maand bevestigd werd. Hij overleed als predikant bij die gerneente, den 2 Junij 1684, op 42-jatigen
leeftijd , ten huize van zijn behuwdbroeder, .n burgemeester
Kien,
te Veere , van waar zijn hijk naar Amsterdam °verge
_
-
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bracht , en in de Nieuwe kerk aldaar den 10 dito , teeIijk
met dat ziner echtgem ■ ote , dangs na hem overleden , hijgezet
weld in den gratkelder van zijn behuwd.vader,, den lui.t. adm.
Mich ael Ad ri anus z. de Ruyte r. Deze beroemtle pre.
dikant , den 2 Maart 1673 te Amsterdam gehimd zijude
met Margaretha .d uy
ter, ae jongstp cIbr fan
•
den Zueu.schen held , uit diens derden huAelijk tnet Anna
'van Geld e r , den I December 1652 te lissingen geboren ,
liet twee dochters na , Anna en Margaretha Somer,
van .welke een :der afstammelingen Lk Anna, n. I. Frederik
Adriaan, grave v an der Goltz, in 1194 huwde met
Isabella Agnita, baronhesse de 1-'crpunch,r Ste dnitzky. Sumer was een del. uitstekendste !flannel' an zijn
tijd. Zijn neet , J. d'O utrei n, getuigt van hem /de hij een
man was, in allerlei geleerdheid door en door geoefend , in
Wien wijsheid , kracht van welsprekendlnid , erust en teedere
godsvrui, yin den prijs dongen." G erard Brandt vereerde
zijn albeelding met (lit vers :

Verstand , ,qeleerdheid , dellyd met zayte aanminniyheyt,
Gemoed du t .heuriny haat , en oroed ,rtwist beschregt ,
Straalt uit dit aanyezivht. Deez vriendelijke held,

he Jingler, schoonzoon , strijt in 't veestlijk ooploysveld,
Door 't zwaard van 't heiliy icoord. Mt ' 8 Lower in de kerk,
Die altijd vruchten teelt door 't christillck akkmverk,
Onder een latere af bedding leest men ee,n Lotiinsch gedieht
FAL, B. B e k k e r. De voornaam,te zangers cv za,eres,en ,
os.,. P. Francius, Cath,arina Lescaille, Cornelia
yan der Veer, vereerden .zijfie nagedaehtenis met lijk. .en
graldichten , die men achter zijn Christus kruchtiy in zrvak.
heid viudt. Amst. 1684.
pat Somer ook .de Latijnsche leer :bespeelde hlijkt (vol.
gens Brand t) uit aim n trellebjk gedicht bij het sneu, elen van
zijn zwager, den zeeheld van Gelder, behawdzoon van de
it uyte r.
Men heat van hem , behalve eenige brieven a. Cocc ejus,
die ,voorkomen in Cocceji Anecdot. 11 p. 745 , 789.
Arnett. 1672,
De roepinye 46raharn8 nit Ur der Chaldeen.
1623, 1664. 12°.
A:141. 1,73. 12..
he Alyenoeyzaaniheid der genade.

Blyde uilkumAte der onderdrukle gerNtiyheid , vo9rges1eld
verscheidene dankzegyinyen over de zeeslayen des jaare 1673.
Aid. 1674. 12°.

.Chrisins kracht in zwakheit , het sien op den onsienlyken,
2 Car.
de vet heerlykiny Gods , verhandelt in drie predikaatsiPn. Lit
II: V. 4. Belo. Xi: vs. 27. Ram. XI vs. '66. 12, Aid. 168-4.
12°.
intrepredicatie Se dmslerdam. 1675.
hankseilyinyen over de zeeslay van 'I jaar 1673. 12°,
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Zie L. Rue, Gel. Zed... bl. 127 ,olgg.; Vr o 1 ijkher t,
:Kerkhemel, W. 156 volgg ; Schotel, Kerk. Dordr., D II. bl. 31,
Paquot, Abbn , rr.
p.
123, 1'29; Glasius, Godyel. iv ede ,
544; Pauw en Veeris. Kerk. Alphab., bl. 191; Wagenacti,
bl.
Anat.. D. VII. bl 484; Kok. Regist. des Arnst. predik.,
J. Outrein, Reden van Vreeze en Huge (opdr.) Dez. Brief aan cen
aamrol ; Geslachtr.
hi. II; Hunnius, Z. Buyse, in de
vrtend
van de Ruyter, in de editie . van 1848, D. II. bl 573-580;
grrnerins, Z. Oudh., D. VI. ht. 97-155; J. van der Baan,
Woliaartsdijk, hi. 242, 243; Brandts, Poezij , hi. 459; P Francii, Poi..,p.236.237; Neuhusii, Thalia Alcm., 174; Brandt,
.Leren rar de Ruyter, hi. 865 , 1000 ; A bco ude, Naamr Aa.vor.
scher, D. XIII. bl. 220, 349, XIV, hi. 28-29, 90, 91, 217,
oog311. D. XV. bl. 151; Vrolijkhert, Feiss. Kerkhemel;
straten; Knk; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
ler, Cat. v. portr.

SOMER (JAN PIETERsz.) Zie ZOMER (JAN PIETERsz.)
SUMER of SOMM EREN (BERNARD), broeder van den
volgende, volgens B y an in 1579 te Antwerpen geboren en
in 1c32 overleden , oefendezich , onder leiding van zijn broeHij had ook
der,, te Amsterdam , in het portretschilderen.
Italie bezocht , kwarn daar in kennis met den doeiter van den
kunstschilder A. M ij ters, met welke hij huwde. Veel uitstekender kunstenaar was ziin broeder.
SOM ER (PAuLus VAN) , in 1581 (volgens anderen in 1570)
geboren en in 1641 (volgens anderen den 5
Januarij 1621 te Londen) overleden. Ook hij vestigde zich
te .Arn,terdam , waar hij voornamelijk als portretsehilder uitmuntte. Van daar stak hij naar Engeland over , waar hij o. a.,
behalve vele andere uitmuntende portretten , schilderde , dat
van koning Jacobus en zijne gemalin, te Hamtoncourt aanwezig.
In biila alle a.telijke kasteelen aldaar vindt men zijne werken,
die echter zeer vermengd zijn geraakt met die van Dani el
M ij ters, zijn orolger als hofschilder,, zoo dat ze zelfs
moeijelijk van elkander te onderscheiden zijn. Immerzeel
heelt hem verward met een lateren van dien naam.
te Antwerpen

SOMER of SOMEREN (JAN VAN), omtrent 1640 geboren,
vervaardigde sItcbts zwarte kuist , en de weinige prenten ,
weike men in die matlier van hem heeft , doen het betreuren
dat hij er niet meer heeft vervaardigd. Zijn portretten zijn
zeer gezoeht , meer d,an zijne geschiedkundige onderwerpen
van welke er onderscheidene naar zijne eigene compositien en
naar die van andere meesters bestaan. Bij Nagler vindt
men 14 Portretten, 25 Ilistoriele en linisettjke onderwerpen
In Mezzo-unto door hem gegraveerd. K r a rn m noemt er andere
op , 0.a. het portret van literainandus Maximiliaan 1688 in gr. fol.

SOMER of SOMEREN (JAN VAN), volgens K ram m ,
53.
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tusschen 1672-1674 te Parijs werkzaam , en o. a. vervaardiger
van een prent (een concert) die Kramm besehrijft.
SOMER , SOMEREN of SOMMEREN (MArrHEus VAN),
een Amsterdammer,, die reeds vroeg zijn vaderland verliet,
zich eerst te Regenshurg , later te Neurenberg en Keulen
ve,tigeie. Het jaar van zijn overliklen is onbekend.
N ag I er vermeldt 22 nommers van zijn grrveerwerken.
In 164J graveerde hij bier te lande o. a. den titel van Schola

Salernitana, sive de conservanda valetudime, auctore Joanne de
Mediolano. Reterod. ex officio A. Laers 12°, (loch reeds in
1667 woonde hij te Regersbur, en graveerde 67 pl. kl. in
fol. voor de 1c011e8 omninnz Electorum Principum etc. ad comitia praesentia leyatorum ac deputatorum. Ratisb. N icolaas
Haub lin graveerde zjjn poi tret in 8°.
SOM ER of SOMEREN (PAUL VAN), in 1649 te Amsterdam gehoren , is meer als gravenr dan els sehilder bekend. Hij
arbeidde rneest te Parijs en (1711) te Louden , en overleed ,
volgens den een in 1716 , volgens den ander in 1691.
N agl er vereeeldt 18 nommers zijners yegraveerde en gen.
8e en 18 zijner Mezzo-tinto werken.
A. van Blo mmen heel t hem gesehilderd , en dat portret
is door Aq uila (A r e n d) van Haien in zwarte kunst gegraveerd. Ouk deed zulks N. V ork ol j e naar Arnold
Boonen.
Zie Immerzeel ; Kramm.
SOMER EN (EvERARD VAN), te Rotterdam in 1641 geboren ,
werd den 29 Mei 1 e6 1 te Leiden student. Tien jaren later had hij
nog geen vaAte standplaats en was aldaar ann de sehooldienst verbond. , en trad meermalen voor de gemeente op. loan hij
den 2S Januarij 1674 op zou treden , werd dg. Fr a n ciscus
Ri (I d erus in net geheim verwittigd dat hij over het koning.
rip, Gods handelen zoo en vele lieden van elders zouden
overkomen om die preek te hooren. Rid derus en zijn arnbt.
genoot G r al) 1) t. r waren onder zijn gehoor. In zijne leerrede
over Daniel 11: 41 , 45 , wi1le hij de woorden vati den profeet letterlijk verstaan hebben van een heersehen van den
Christus op aarde en kantte hij ziell ten sterkste aari tegen alle
godgeleerden , die bet gevoelen zijn toegedaan , dat geene
profeten meer door God gezonden worden. Geestelijke opvatting der schriltuurwoorden , stelde hij gelijk met verkleining
van den tin dier woorden , en waarschuwde daarom zijne [murders tegen leeraars die zoodanige schriftbesehouwinged a . aren
toegedaan. Maar de voo. dragt ,erd geAoord en de redenaar
in zijn vaart gestuit ; wan, toen hi blijk twir de geineente
ophitste tegen hare leeraren , riep (I.. G r el)t) e r met luider
stemme: 11 het is niet waar dat gij daar zegt , aij zii , een
kwa,ker" en d.. Ridd erus: tgij zijt een lasteraar , gij zijt

837
een kwaker , kom at van den prerlikstoel." Doch van S o m er en antwoordde overluid ik wit niet afkomen , iK sta flier nu
om te prediken , spreek gij als het uw beurt is. Ridderus
herhaalde den else!, gebood den kerkenknecht hem van den
predikstoel at te halen , hetwelk deze door hem .n den mantel te trekken beproefde , doch te vergeefs. Gelukkig was
burgemeester van Naersen te kerke , die nu in zijn naam
den kerkenknecht zond , en den proponent gelastte at te komen , aan welk bevel deze voldeed , selireeuweede: .miin predikatie is gedrukt en gij zult ze zien." Tuen trad Ri d de rus
op, bragt het yolk tot suite, deed een gebed naar de gelegenheid des tijds , en besloot met het laten zingen van Psalm
133. V a n Some.. en 'erd hierop den predikstoel en het
A vondmaal verboden. Hij liet zich echter bewegen om eene
acte van herroeping zijner in de leerreden medegedeelde gevoelens te onderschrij wen. Pas was van So in eren hersteld
in den dienst der school , waaraan hij ook tijdelijk geschortst
was , of hij gaf een geschrift in het lick , waarin hij verklaarde zich te schamen over zijne toegevendheid jegens den
kerkeraad , verliet den schooldienst , ontweek zijne geboortestad , en werd den 21 Nov. 1675 student in de medicijnen
te Leiden. Hij was toen 30 jaren owl. Waarschijnlijk is W ei
aldaar den 14 Mei 1678 overleden
Deze chiliast zette het gesehrift van zijn vriend de Raedt
apologia veritatis adversus Alaresium over en gal deze overzetting in het licht met zijn Rotterdamsche preek.

lie vijide monarchie, ofte 't Rijke der Heyliyen schriftmatig bewesen, door iillart de Raedt, professor in de H. Theologie , in sijn boric genaamt Perantwoordinge der waarheyt.
Uyt het Latijn vertaalt, en met een predicatie over deselve
dee vertykt, door Elmira, van Soineren. Gedrukt op eygen
koste. Rotterdam 1674. kl. 8.. 380 bladzijden. De preek
verscheen ook afzonderlijk.

Predicatie over de woorden Daniels , cap. 2 : vs. 44 , 45,
waar in de vgfclg monarchie ofte 't tyke des hegligen, duydef nde de voors
yk en krachtelyk nyt Godts woordt bewesen
wenschappen derselver nytyelzaalt worden, en aengedronyen,
yedr. den 28 Jan. 1674. Te Rat. yedr. voor den autheur.
Hierop verscheen

De predicatie over de ?I/de Monatchie ofte '1 Ryke der
Heyligen in syn voile kracht herstelt en 't gene tot deszelfs
nadeel ondertekent was 't eenemael herroepen. Rotterdam 1674.
4 0 . met een Latijnsch vers van Joh an nes Texeliu S.
Zie Sepp, Jacob Bohme's oudste vrienden in Nederland, in Godgel.
Bijdrag. voor 1870. 9e stuk ; B a yl e , Dic. Hist. et nt., T. HI.
p. 26; Ho gg e , Bibl. v. Contr-Rem. en Geref. 1Vav. D. XI M. 368;
Geschriften , bl. 184, 185; Ev. Clement, Pred. over Daniel Li :
44 , 45.
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SOMEREN (JOHAN VAN), zoon van Johan van Somere rt ,
burgerneester van Utrecht en van Barbara Zug gaer t s,
dochter vat Johan Zoggaerts, raad van Middelburg en
gedeputeerde ter adrniraliteit van Amsterdam , werd den 20
September 1634 te Utrecht geboren. Na voleindigde studien ,
vooral onder A ntoni us M at t h aeus, begat It ij zich naar
Frankrijk , werd den 27 November 1654 doctor in de beide
regten te Angers , en kwam den 23 December 1662 naar
Utrecht terug, , werd nog in dit jaar schepen dier stad , den
7 April 1663 deken van St. Jan (den 27 Januarj 1654 was
hil kanunnik geworden), en bekleedde sedert bij atwisseling
de aanzienlijkste ambten van het Sticht. In 1672 was hij
geeligeerde liJ der taten van het Sticht , en hem trot in
1674 het lot van met vele andere berninnaars van het vaderland van site arnbten verlaten te worden.
Kort daarna word hij echter wederom in het hof van justutie geplaatst -en wel op de meest vercerende wijze. Eindelijk
werd hij in 1691 voorzitter van den liaad en hield zijnen
roem als kundig en eerlijk man staande tot aan ziln overlijden , op 17 Maart 1706. Uit zijn huwelijk met Cornelia
de Lem, let hij twee dochters na.
Hij schreet :
Traj. ad Rhen. 1656,
Tractatus de jure .2Vovoercarunt.
1668. 16°.
Ibid 1676. kl. 12°. Brussel
Tractatus de ,repraesentatione.
1719 12°.
Zie Burman, Traj. erud.,.p. 357--361; Paquot, 111,m.,T.111.
p. 285; Scheltema Staatk. 1Vederl. ; A. Mathaeus, Fund. Ecel.
Lib. I. C. IV. p. 136; Dez. de Nobil. C. I. Lib. III; Anal., T. I.
p. 136; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

SOM MIEN . (SIMoN BRAND VAN), zoon van Corn elus
V an Some ren Brand, schepen te Gorcum , werd aldaar
geboren , studeerde te Utrecht, en bekleedde achtereenvolgends
bet predikatribt bij de Hervormde gemeenten te Vueren en
Dalen , Maasland , Maassluis , Zutphen en Dordrecht , in wtIke
laatste stad hij den 27 Junij 1797 beroepen nerd , en den 8
Februarij 1800 overieed. Hij was een welsprekend prediker,,
Reeds als student gat hij van
en uitstekend godgeleerde.
z iin e oudlieidkunoige kennis , oordeel en scherpzinnigheid eene
proeve in zijne hissertatio moralis de legibus diriris positivis ,
universalibus , die hij den 9 Junij 1774 on(ler Meinar(1 T ijdeman verdedigde en aan zijn vader en beide ooms , Simon
en Adr a an, opdroeg 1 ). He schrij vers der Nederl.
bebben een verslag er van gege,en en roemden ze zeer. Ook
was hij beoefenaar der vaderlandsche taal- en letterkurtde ,

1)

Utrecht 1774. 4 . , met gedichten van J. V o o rd uin.
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vtaarin hij als student zich reeds z66 onderscheidde , (Int heti
het lidtnaatschap van hulees ante omnia Musae werd opgedra.
gon. A. J. de la Faille, g'eb. Brand, A b r. B1uss6 en
VV. van der Jagt vertaardigden gedichten op zijn overlijden.
GU. albeeldingen , door P. H. Revelman geteek end , door
A. Zurcher gegraveerd en met een vierregelig gedieht van
R. de Grient Daux ziet het licht , ook bestaat het in
silhout.
Zie Brans Kerk. Rq , ht. 2; .1Veder1. Blihl., D. HI. St. I.
61. 391, 394; Schotel, Kerk Dordr., D. II. bl. 702; Glasius,
Godgel. .Nederl.; V erw o ert; Kobus en de Rivecourt; Muller,

1

Cat. v. portr.
SOME HEN (REHER HENDRIK VAN), toon van Hendrik
van So meren en Anna Nolst, werd den 26 Maart
1781 te Rotterdam geboren. Van zijne jeugd af voor den
handel odgeleid , wijdde hij zijn vrijen tijd aan de beoefening
der dial kunst , letteren en gesehiedenis , en sloot hij eel
allereerst Han bij de in zijne geboortestad destijds , onder de
lei,ing tan den predikstnt Jan Se harp, iiverig werkzame
maatschappij Verscheidenheid en overeenstemmi n g , ,,aarvan hij
in 1811 ,,erkend lid en in 1824 lid Van terdiensten werd.
Sedert nerd hem het lidmaatschap van del tien andere genootsehappen , zoo in het noorden als zuiden des vatteriands, atmgehoden benoemde :iem de koning tot ridder van den Neder landschen Leen,' , en de tweede klasse van het Koninklijk Nederlatoseh Instituut tot correspondent. Van den 22 December
18.47 tot Han ziju dood, den 11 Mei 1851, stond hij als burgemeek.er en sellout aan het hoold t an het =hada, Kralin.
gen , terwij I hij aldaar van den jare 1840 at den post van
kerk toogd bij de H ervormden bek leedde.
V an So mer en was een oorspronkelijk (Hater , in wiens
verzen sprat) ken , ja dikwerf vlatumen van eehte poezij aangetroffen wol den.
Zijn Lofdiyt op Simon SIPvin en dat op Jan van Eyk
behaalden bij tie IConinkl. Maatschappij van Vaderlandsche
Taal- en Letterkunde te Brugge zijn diehtstuk Bei yevoel
Van Eiyenwaarde bij het Amsterdamsche aenootsehap Tot Nut
en Be.tchaving , en zijn Lofdicht op Willem Georye Frederik,
Prins ran Oranje,
gouden zijn Loidicht op Petal's Pau.
ins Ruben s, bij de Koninkl. Maalschappq von Taal en Dichtkunde te Antwerpen , zijn lienstel der Modertaal in de zuidelijke Provincien, bij de Koninl. Maatschappij liethorica td
Gent en zijrt Lofdicht op de Volkisplantinyen te Fredetiksoord bij de yenoemde Maalschappij le Bruyye, de zilveren
medaille. Toen Belgic in opstand kwam , en het vaderland
ook ann geldmiddelen nood teed , bragt de dichter het door

hem verworven eermetaal in 's rijks schatkist ten offer , en zag
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zich daarenboven , twee jaren later, ook nog beroemd tot
eersten luitenant bij het corps Landstorm der stad Rotterdam.
Zijne geuichten zijn deels afzonderlijk, deels in jaatboekjes
uitgegeven , en verschenen ook te A msteruarn in 1822 bij
J. van d er Hey in twee bundels in 8°. Na zijn dood gat
Dr. J. W a p te Utrecht bij L. E. Bosch en zoon 's mans
Verspreide en nayelatene Dial- en Prozastukken in het licht.
Tot de laatsten behooren zijn verhandeling over den Voordee-

invloed des schilders op de nationaliteit zijner Landyenooten en zijne Redevoering over Willem van Lumey , Graaf
van der Marc/c, we1ke laatste ook blijken draagt van van
So m er en's ervarenheid in de geschiedenis zijns vaderlands,
waarvan ook De St. Elizabeth nacht A. 1471 , Dichtstuk in
Drie zangen. Utrecht 1841 , proeven geeft. Letterkundige
verdiensten heelt zijn stukje Over he volkslied Wilhelm. van

Nassanwen met eene Bijdraye van Mr. P. A. Brugmans.
Utrecht 1834. In dit stukje beweerden beide hecren dat
Coornhert de vervaardiger van het volkslied was , terwijI
Dr. S c hotel het in ecn afzonderlijk uitgegeven geschrift
aan Marnix van A ldegonde toeschreef.
Van So mer en trad in den echt met G eertru id van
Gelderen, die hem zes kinderen , drie zoons en drie dochters , schonk.
Zijn portret door G. d e M eije r vervaardigd , verscheen in
koper gegraveerd , en met zijn fac-simile er onder vOor den
Nederlandschen Muzen Almanak van het jaar 1834.
Zie zijne Bio,raphie voor zijne Verspreide en nagelaten Dicht- en
Prozastukken ; Handelingen der Maatsch,ptj van Ned. Letterk.
over
1851; Proces-verbaal der buitengeto algem. vergadering van het Non.
Nederl. justit., 15 Dec. 1861; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

SOMEREN (JAcoB VAN) zoon van Adolf van Some re n ,
in 't midden der 16e eenw te (;end geboren , legde zich in
zijne jeugd op de fraaije letter. , later op de regtsgeleerdheid
en staatkunde toe. Hij ward raadpensionaris van Gend en de
aartshertog Albert zond hem als gezant naar de Hanzeesteden . die zich met de Hollanders verbonden hadden. De republiek Hamburg zond hem naar Engeland om vrede met bur
te sluiten , 't geen hem gelukte. Hij overleed te Gend den
15 Julij 1623.
Hij liet een menigte Latijesche gedichten en andere opstellen na , die S a tk derus en Paquot vermelden. Aileen
zijn Eleyia in nuptias Philippi Juni, Pomeraniae Duds
is uitgegeven. Hij zette dezen regel Crimina riot mundo
tot shunt tibi Vulnera Christi
op meer dan 700 ver,chillende manieren om. Zoo veranderde Bernard us Ba uhusk's op 1022 verschillende wijzen.
TO tibi .sun t doles,

virgo , quot sidera coelo.
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Zie Val. Andre., Bibl. Belg., 429; Foppens, Bi,1. Belg.,
T. p. 519; Paquot, Mem., T V. p. 81; Sanderus, de Gandav.,
p. L9; Hoeutft, Pam., p. 141.
SOMEREN (CORNELIS VAN) , moon van Jo h an v a n
So m er en , commissaris der fortifieatien van de statengeneraal en L ij d e wij v an Be v eren, werd den 28 September 1593 te Dordrecht gehoren. In zijne jeugd stu
deerde hii te Dordrecht onder G e rard u s Jo ha n n es z.
V o s si us, vervolgens te Leiden onder El ias E v e ra rd us V or sti us, reisde vervolgens door Frankrijk en voleindigde zijne stuffier) onder Jacob C a t ag n e ze, hoogleeraar in de geneeskunst te Cairn , waar zijn intrek bad
genomen bij M at t heus Col um bel le, ouderling bij de
liervormde gemeente , met wien hij later briefwisseling hield.
Na het opentliA verdedigen eener Disputatio de Proynosi,
Praecounitione acntorum mortorunz (16 Oct. 1615) zette
hij zich te Dordrecht als geneesheer neder, werd aldaar stadsgeneesheer, en , daar hij van aanzietdijken afkomst was, vielen hem vele aanzienlijke bet), kkingen ten deel. Zoo werd
hij raad (11126), veertig (1627), schepen (1628), waterschepen ( I 63,), president van dat collegie (164,), curator der
Latijnsche school (1637), tresaurier op 't groot kantoor (1647),
van de reparatien (1643) , aecommitteerde rand wegens de
provincie van Holland ter adreiraliteit van Zeeland te .Middelburg (1649), hoogdijk-heetnrand ,an 't nude land van Stile.
van Ottd-Beyerland wegens de Group.
was als geneeshe er
beroernd , beoefende ook de Latijnsche poezij, en verstond de
Grieksche Fransche en Engelsehe tale, Hij was in briefwisseling met de geleerde manner' van zijn tijd en werd door
een hunner, Jacobus C r u cius, genoemd : yvir sine ambitione eruditissimus.
llij huwde 19 Oct. 1617 Anna Blo ck e,
Adriaansdr. (geb 1599), die hem zonen en doehteren
schonk , bij Ba 1 en vermeld. Hij overleed 11 December
1649: zij den 9 November 101. Mr. Cornelis Boeij
vervaardigde ter zijner eere een Latijnseh grafschrift. S e h.
Hoogendij k een Grieksch gedicht bij zijn overlijden.
Behalve vele Latijnsche gedichten en zijn eigene werken en
voor de werken zijner stad en tijdgenooten heeft men vanhem :
Epistola responsoria de vitae termino
in de Epistolicae

quaestiones de Vitae Tenni. van J. v.

Be ve rw ij c k Dordr.

1614, L. B. 1636. 4..

Oratio funebris in obilum viri clarissimi D. D. Guilielmi de
Bevere, D. D. Cornelii
Consulis Dordraceni, avunculi
Dordr. 1636.

De Unitate liher singularis, ad S. P. Q. D. Dordr. 1639.
'racial. de Pariolis el Morbillis; cui accessit ejusdem de
Dordr. 1641.
renum et vesicae calculo Epistola.
Ook in
J. Bev erovicii Exercitationes in Hippocratic aphorismum de
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CateitiO lugd. tat. 1641. 0. Dete Verhindeiitig h door
Martin.
u yg ens in ht Nederduitsch overgezet- en te
Dordrecht bij Abraham Andriesz. gedrukt. Ootc zette
1-1uyger1 8 zfin brief over het graoed Over, die men vitrdt
acht6e den Sehat dee 6ezOndheid en Onti.ndheid otn
Oh:
van Beverwijck ArnSt 1664. N°. 52.
Een Auden; brief van van Sorn r en over ditzelfde owier4
well), &kit'
overgezet, vindt Men abhor onder N". 55.
Apistola r.s.ponsoria de curatione lterati abortus in de Epis,
V. B e . v e r w ij c k Roterod. 16. 44, 160, tolica0Quesnv
obit id Doctor. tiro,. Epistolae et responsci, cunz
cans Philosopkidit. Roterod. 1 , 65. 8..
Reize. Dicht , tuk. Dordr. 16U. ?
Hij liet in hands. na:
Consilia et obseri,ationes Medicinal.
Liber sinyniaris consiliortsr4 de morbisinulier..
ObServationes dirnrgicae.
afethOdus enrandar. Febrinin.
Epistalae cum doctornm virornrn responvis.
Zijn beeldtenis bestaat. Zijn zoon Johan (die volgt) vetvaardi,de Ei een Lat. gedicht op.
Zié Balen, BesehriP. v. Dordrecht, 217, 1246; Val. A ndreas,

Bibl. Lie/q. T 1. to. 220; Pacittot, Mem ; Sehotel. Onninent. de
ontis B/yenb., p. 121; Kerk. Dordr ; Illustre school Dez. .T. van
Bererwije k; J. Cr cii Epist. Lit. IV. p. 304, 35i , 536; S. v.
Hoogstrat en-, Inleid. tot de Hoogescho,.1 der schilderkanst ,
1678;
13,eveywije k , Lot der Geneesk., 1,1. 9 ;
Wederlegging van
Montaigne (door hem .n van Soineren opgedragen); Bang, Ges.
d. Geneesk.,1,1 308, 310, 311; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert;
HOog,traten; Kobus en de Rivecourt; v. Doorninek,
Pseud. en Anon., N 3 . 3S79 , Seheltema, G. en L. Menyelwerlc ,
III. 3. bl. 85.

SO-NIEREN• (ADRIA.. VAN), mon van den vorige, den 16
NoVenther 16.24 te Dordrecht geboren , zette ziclo, na vol.
brai..),te studien, als med. dr. te Dordrecht neder. 1-14 niaakte
zich in zijn tijd bekend als dichter. Zijue dichtstuk ken zijn
verspreid in de tiedeboeksken van zijn tijd, en voor en in de
werken zijner tijd,nooten. Zoo vindt men een ziiner gediehten v(SOr de Constantinopelsche Reys ran Georyins Donsa,

vertolkg in '1 Nederdmitsch door ildriaan

van Naspen (Do,dr.

1652) en een op het huwelijk an zijn broeder Johan en E iizabeth Vervoorn, in (liens If ytspan der vernutten,,
bl.
457-459.
Hij huwde, d. 3 Junij 1653, Klara, dlchter van Korn elis 1%1 ispelshoeff Pietersz. Iiij stied den 19 Mei 1664,
zij. in 1668.
Zie Baien, Beschrtyv. v. Dordr., bl. 1340; van der A a,
N. B. A. C. Woordenb.

SOMEREN (JACO], vAN), brtider van den vorige, werd

843
den 18 Augustus 1630 te pordreebt geboten , beoefeilde oOk
de Nederduitscbe poezij. Men vindt o. a. gedichten van heft
S. v. Hoogstra ,
vi5Or Bale n's Beschrijv. v. Dordrecht ,
Inleicling tot de Hooyescbool der Schilderk. eh anderd ten's
werken. Hij huwde den 22 September 1 , 69 Cat harina
Taghoen, eduwe van Johan v ani Valkenburg, icion
van Cornelis van Valkenburg Johan, z. tiit de veee..
tigen der stad Leiden en broeder van A driaan van Val.
kenburg, med. (1 ,. en Prof. Anat. te Leiden en 2. van S a 1 e.
mon van Delman horst, zoon van Henrik van Delman horst med. dr. en prof. med. te Leiden.
Atzonderlijk gaf hij in 't lieu
,rsinoe Prince88e van Eyypie of rampzalige liefde. 1671.
Joseph by syne Broederen in Aegypte 1686.
•

Op het lbacelyck van den Beer tan
vronio van Walsdorp. 1686.
Zie Balen, tap. bl.

Slinllelandt me i de

1248; Witsen Geysbeek, B. ,.

C.

oordenb. D. V. bl. 311.

SOM ERIN (Mr. JOFIAN VAN), broeder van den vorige,
werd den 3 Julij 1622 te Dordrecht geboren , ontving in
zijn jeugd het onderwijs van Isaac Beeck m an, atin de
Latijnsche school, en 1, gde zich onder Se hotanu s, D ed e 1 ,
Maestertius, •te Leiden op de regten toe.
Onder het praesidium van den eersten disputeerde hij ( I 6
Oct. 1641) de Jurefurando , sive voluntario, sive nec,ssario
sive judiciali en (;30 November 1641) de lietracta G.tilitio
en word den 17 Maart 164, doctor in de beide reg. , na
verdediging eerier Disputatio inanyuralis continens nonnalas
illastriores ex Testati et Intestati causa quaestiones en
het
houden eener Oratio de Antignitate leyntn earumqne dignitatO.
Hij zette zich eerst te 's Rage , vervolgeits te • Dordrecht als
advokaat neder , waar hij verschillende waarcligheden bekleedde ,
als an veertig (1651) , kapit,in eerier cornpagnie burgers van
bet Vde Vej ■ de1 (1647) , waterschepen (1651), hoOgheertiNad
van Oud , Beyerland wegens de Group (1650). Den 7 . Junij
1655 werd hij raad-pensionads der stad Nijmegen en den 12
November 1666 grittier van de chambre-mi-partie.
Hij .as zeer ervaren in hit Latijn en Grieksch, en in
zijn tijd een vermaard Latijnsch en Nederduitseh dichter.
Vooral toeoefende hij de regtsgeleerdheid en geschiedenis en
was in letterkundige betrekking met de voornaamste geleerdeh
en letterkundigen in ons vaderland , o. a. met Nicola as
Heinsius, Franc. Plante, Aelhuyzen, ...AntoniuS
Mat thaeus en anderen.
Flij huwde den 18 September 1646 to Woudrichem , Clara
de Witt, dochter van Johan de Witt, Korneliszoon,
penningmeester der laeden van Altena , seeretaris cvi buege,
meester van Woudrichein ea Adrian a van He dich uy z en.
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Zij overleed reeds den 5 Februarij 1647. Den 19 Mei 1648
nam hij te Gorinchem in tweede huwelijk Elisa beth V e rvoorn, geb. den 9 September 1617 , docker van Jakob
Vervoorn, ridder , burgemeester van Gorinehem , en Clara
van der Hede n. Na haar overlijden te Nijmegen den 17
October 1657, trouwde hij den 26 Julij 1661 , Maria van
Oudshoorn, weduwe van jonker Johan Kuyk van
Mierop, docker van Diderik van Oudshoorn,
burgemeester van Amsterdgin en Wendela van Bron khors t. Zij overfeed te Dordrecht den 11 Mei 1669 en hij
22 December 1676. 1? r. Plante vervaardigde bij die gelegenheid Naenia in obitum genere e scientia nob. viri J. van

Someren.
1 lij liet verscheiclene kinderen na.
Hij gal in het lieht :
Eene overzetting van Johan Gerards Heylige overdenkingen en yeder derzelver met versen vercierd. Dordrecht , 1647. 1G..

ilerstelde 011dheyd, olte Beschryving van Batavia, wezende
een yedeelte van 't Hertoydom Gelre, en Graels.chap Holland.
Nijmegen 1657. 4..
Huygens, Theodor. Roukens en andere vervaardigde gedichten op dit werk.

Ugt.s.panning der ve,nuften: bestaende in Geestelycke en
wereltlycke poeue. Nijmegen 1666. Gorinehem 16S6. 4°.
met lof verzen van J. Striek, C. van Overstege, J. van
Aelhuysen, T. Verhoeven, M. van Hoev en, Huygh ens, Cats, G raswinck el, Westerhaen, en van
E i k en vele gedichten van anderen in het werk zelven.

Cajns Julius Caesar , °fie Irraak van vermande Vryheyd ,
Treurspel. ord rech t 1670.
Verscheidene zijner gedichten zijn in piano gedrukt en
andere voor de werken zijner tijdgenooten ook in de hordsche

la awn.
Ilij liet na, behalve andere mss.: V errneerderin,qen op Batavia;

Verschydonultai,vsedcknartisem
van rechten in Gelderze en Hollandze zaaken ; zijn apparaat tot
een tweede deel zijner 11,91spanninghen ; Cleopatra, Koningin
van ilegypten en Mithridates, Koniny van Pontus, Nederduytze lreurspelen.
Zie Balen, Beschrijv. v. Dordrecht, bl. 227, 1241; J. van
Oaden hoven, Beschrijv. v. Zuid Boll., hl. 185 , 423; V on ck,
Beschrijo. over V. Doesbury, , Voorr. bl. LXXXVI; Val. Andreas,
Bibl. Belq.; Foppens, Bibl. Belg., T. II. p. 733; Paquot,
Mem., T. III. p. 254; N. G. van Kampen, Gesch. d. IVed. Lett.
en W etens., D. I. hi. 193; de Vries , Gesch. der Ned. Dichtk.,
D. I. hi. 225; Witsen Geysheek, B. A. C. Woordenb., D. V.
bl. 311; Siegenheek, Gesch. d. Ned. Letter/c., bl. 170, 171;
Snellaert, Gesch d. Ned. Letterk.; v. Doorninck, Pseud., N°.
2522; Schotel, Illustre school; Tab. Avondst. Kerk. Dordr., H.
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IA. 701; Hoogstraten, Chambre-mi-partie; Scheltema, Mengel., D. III. hi. 139-143; N. Heinsii, Poem.. (Par. 1646) p.85;
Hoogstraten; Moreri; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Cat. d. Maats. van. Ned. Letterk., D.
lb. bl. 196; D. II. bl. 112, D. III. bl. 78.
SOMEREN (Mr. CORNELIS) , zoon van den vorige, den 26
September l 650 te Dordrecht geboren, studeerde te Leiden
in de regten, promoveerde den 27 November 100 tot doctor in (lit vak. Hij Meld zich met de geschiedenis van
Gorinchem bezi, en schreef de aanteekening -en , die Z. H. 11. 'F.
in orde bragt en uitgaf met de titfd : C. vo n Zomeren, Beschrii-

viny der stadt Gorinchem en tanden van Arkel en II. IL van
Arket. Gorineliem 17,5. fol.
Zie B al e n, t. a. p. 1242; Mr. Bodel Neyenhnis, Topogr.
lijst , bl. 120.
SOMEREN (ANToms VAN) maakte zich ale krijgsman onder
Fr ederik Hendrik vermaard. Tem ij1 hij (1627) in
bezetting lag to Grave, was er berigt gekomen dat de
prins van Modena met een schat van goederen , uit Brussel
stond te reizen naar Maastricht , onder geleide van 120 ruiters. Van Someren trekt met een gelijk getal soldaten,
maa r daar onder slechts 50 miters, op vijand,lijken bodem ,
en treft den 1 talimanschen vorst ma zijnen seliat en zijn geleide akin tusschen Tongeren en St. Truijen. %I'm de aanranding dapper , niet minder was de tegenstand , en er volgde
een al:ei hartnekkigst geveeht. V an So rn eren, door acht
wooden getroffen , scheen het slagtufier zijner vermetelheid te
zulim worden maar onvervaard ook in het aanschijn des doods ,
vaart hij voort zijne soldaten aan te hitsen. Zijn vootbeeld
houdt de dapperheid der aanvallers pande; de rrins van Mode Spaansche ruiterij
dena ontsnapt gedurende het gevecht
wordt op de vlugt gejaagd , en de overwinnaars voeren hunnen
deerlijk gewonden aanvoerder triornfelijk met den rijken buit,
een schat van twee tonnen gouds , naar den vaderlandschen
bodem.
lie Leven V. Frederik Hendrik, D. I. hi. 211 nit Commelin's
Leven,. v. Fred. Hendrik ; van de Sande's rervoly op van Reyd;
Bosscha, Keerl. Beidend. te land, D. 1. bl. 428.
SOMEREN of SOEMEREN (GERA. VAN), beer van
Berkel, zoon van Nicolaas van Someren, openbaar
notaris te 's Hertogenbosch en Helweg van Straten , werd to
'S Bosch in 1574 geboren , bezocht aldaar de Latijnsche school,
studeerde waarsellijnlijk te Leuven, en begat zieh . dien
tijd 'mar Brussel , om onder het oog van FL. Kins c hot,
zich met de praktijk ekeid te maker. Later zette hij zieh
als ad wawa te Bosch neder , waar hij in 604 tot sehepen
ward benoewd. Ilij natakte zich in zip vaderstad verwaard en
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door zijne uitgebreide • praktiik on door het aandeel dat hij
had in het verzainelen v an hare Co,turnien en usitanten en
door andere diensten die hij bier bectees. Na eels kort verblijf te Dordrecht , keerde hij 'mar zijn geboortestad terug en
overleed aldaar den 17 November 1652. Hij liet na in ms.
(door Mr. Johan Cornelis S ta nt v oort overgeschreven
en berustende in de bibliotheek van het N. Br.bansch Genootschap) 14 leyes municipales Civitat. Buscoducensis comae?,
taria et notae in 101. , en Comment. ad comma. Buscod., berustende in het archief dier stad.
SOM MIEN (WILLEm VAN), te 's Bosch geboren , prior in
't Preekheeren klooster dier stad. Hij verliet haar bij de innenting met zijne breeders en overleed in Mean 1635.
IN gal in het licit,
Viridarium seu Paradisum, Precum. Sylivadd. 1621. 12°.
Zie Foppens, T. I. p. 422.
SQNiERKN (HENDRIK VAN) of ZOEM ER EN , te Someren

ge bwen , werd t

.Parijs doctor in de godgdeerdheid,
leen, in die yketenschap te Leuven , deken der 0. L. V. kerk
te Antwerpen , en kanuttnik van St. Jan te 's Busch. Hij
overleed in 1472. Men heeft van hem
Epitome Dialogi Gullielmi Ockumi de Haeretici. Lov. 1461. fol.

.Epistola de Cap. (#onstantinopoli.
Zie Foppens, T. J. p. 467.
SON (VAN), luitenant ter zee, nam in 1805 deel aan en
onderscheidde zich in den hagchelijken en roetnrijken togt
van den viee-admiraal Ver huell, van Duinkerkoi nahr Ambleteuse , en de hevige gevechten ,00rnarneli j k bij Kaap Grisnez.
O. de Jong, Neerl. Zeew., D. Vlb. bl. 531.
Zie
SON (Mr. J. C. VAN). Men heeft van hem :

/ix en Louise of de onden held, Irsp. u. It. fr. van Demoutvaer. Ants, I7V9. gr . 8 °.
De Echtscheicling , blsp. n. h. fr . van Dernoustier. A Id. 1799.
Bet Kasteel van Martiniere, een fransch vertelsel nit het
Eng. in het Fransch overyebragt door M. en in het Nederd.
Amst. 1799. 8.
vertaald door mr. C. v. S.
Zie van Doorninek, Pseud. en Anon.., n°. 1367, 1495, 2402;
Cat. der illaats. v. Ned. Letterk., D. Ia. bl. 196.
SON (Mr. IL S. VAN), seh reef :

Specimen de natura et inclole curiae Hollandiae sub cond.
tibus. L. B. 17,3. 4.
Zie fat. d. Maats. v. Ned. Letterk. , D. III. M. 279.
SON (P. VAN), practi,jjn te Dordrecht.
Mn 'weft an hem Lijste der Zegelen Jndicieel e
Dordr. J.40 , op niraw ,m4gggeveil liket, den titel :

Xotariech
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Lii8.0 over de Zeyels der Judiciiile en Nolariale, mitsgaders
onderhandsche iict.en en Instrumenten, en ale anderen
de,elve, rnet qe no‘gliyste observatien kortelijk uityetrokken en
g.etitelt, .over fie ordonnantie van '1 Hein zeyel. Inyeyaan don
eersten Januarij i745. Naar de vooryaande ordonnantie 8amenyestelt aoor P. van Son, in zijn leren practiziin se Dordrecht en nu volyens de nieuwe verandert en vermeerdert door
Philip Zweerts, notaris Le Amstelda.. SO. liordr. 174.5.
Zie Boekz. d. Gel. Wereld ,

1745a 215, Abeoude, bl. 340.

SON (WAKKER VAN). Zie
SON (M. VAN), is sehrijver van :

Groote heilday der Christenheit. 's Hage 1733. 8Q., waarop
in 1759 en 1162 twee vervolgen versebenen.
Zie Arrenbe,, bl. 483.
SON (THOMAS VAN), in 1713 als propenent beroepen te
Berk knit , in 1 71 I. te Oost huizen, in 11.8 te Delft, i n 114i3
te Arnsttrdam , aar hij overleed den 21 Januarij 1737.
erf :
FIij
-

Geestelijke balsem voor een klayenee christen, voorgestelt
zryt Jo/i. XX. : vs. 2, laatste de-1. 8°. 2 dr. 1742, vermeer.
..krnst. 1118.
dert met een voorreede van J. Cis Cats.
; Pauw en Veeris, Kerk. AlZie Brans, Kerk. Reg., bl.
. bl.
; A beoutle,
phabeth , bl, 192; Wagenaar, Anzsterd.. D.

bl. 340.
SONAG (.1,R1s of GEORGIUS VAN), te 's Hage geboren
leafing van 1101,11 ho ut Ver h ulst en een zeer goed beeld,
houwer , zoo wel in steen als bout; in de kracht van zijn
leven overleden. Hij bloeide in 1.8.
Zie Kramm.
SON, K (ALBERT), in 1571 te Hoorn uit een aanzimiiik
geslaeht geboren , was 58 jaren raad in de vroedsehap ;Mar,
bekleedde vijfirptal het sehepensehap en zevenmaal bet burgemeesterschap, was hoogschout (her stad van den 13 Februarli
1625 tot aan zijn overlijden , in 1620 en 1621 gecommitteerde
raad van West Friesland , in 163.6 rand ter admiraliteit in
W. F., en van wege deze stad driemaal gecommitteerde ter
vergadering van Intone hog [nog. de Staten Ge,emal., tw,eenvial in den raad van Staten en tweemaal in de Generaliteit,
Rekenkamer. Ook was hij in 1620, 1640 en 1614 ambas.(leur lt eget', brume boog wog. bij de hovers an Engeland ,
Zweden en Denmark.. Hoe zeer hij in 1618 in bet bewind
bleef , verwierf hij eel,ter den roern van ond, de gematigd,
regenten te behobrett. 1-lij was bij de burgerij teder berand
ep tegtIijk gevreesd. 1,1ij kuw.de Cornelia van Segwiir,
en overleed den 18 Noye,wber ije ki,ndcon vex,
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eeuwigden zijne gedachtenis door een sierlijk monument aan
den Z. W. hoek van het koor der Groote kerk.
Zie Wagenaar, Fad. Hist., D. X. W. 427. D. XI. bl. 382;
Seheltema, Staatk. Nedert.; Centen, Very. op Hist. v. Enkh.,
bl 104; A bbing, Very. op Vetius , bl. 24, 25 28, 29, 32, 67;
Bijv., hi. 82; Dez. Beknopte Gesch. der stad kkorn en der Groote
kerk, bl. 99 102.
-

SONHOVEN (GEoRGius VAN) werd in 1695 predikant
bij de liemonstranten te tileiswijk , in 1700 te Leiden , legde
24 Mei 1739 , uithoofde van ouderdom en zwakheid , zijn dienst
neder. Hij predikte even wel nog rneermalen , bled curator
serninarii , op verzoek der Broedersehap , en overleed den 22
November 1749.
Men beeft van hem :
Bootmans-praatfe. .Amst. 1718.
Beleg en (haze van Leiden.
Leiden 1744.
H. C. Rogge deelt een rnerkwaardigen brief aan hem geschreven door G. Brandt mede in Krongk v. h. .Hist. Genoot8.
XXIV jaarg. 1868.
Zie Tideman, Rem. Broeders, bl. 87, 370; Abeoude, bl.
310, Aanh. bl. 118; Arrenberg, bl. 462.
SON I US (A. F.) , bloeide in de 2e befit der 17e eeuw
en leverde twee diehtstuk ken in het Zioart l'ooneelgordijn.
Zie v. d. A a , A. B. A. C. Woordenb.
SONJE (JAN), een ltotterdammer,, in 1637 overleden.
Hij sehilderde bosch- en bergachtige landseliappen: was los
en gemakkelijk van behandeling maar gernanieerd en zwaaemoedig van tinten. Sominige hebben heldere en zilverachtige
luehten en verschieten , en zijn met fraaije figurFfi gestoffeerd.
Zoo hij dezelfde is met Jan Soinje, (Ian zou hij , volgens
Cat. Boy mans in 1691 overleden zijn. In het Museum B o yea a n S vtas, v66r den brand , een latinschap van (lien meester.
Volgens van der W il lig en, is zijne stoflagie van beeldjes
en beesten sorntijds zoo fraai dat men die wel eens voorgeeft
door Karel du Jardin gesehilderd te zijn.
Zie van Spaan, Beschrijv. v. Rotterd.; van Eynden en van
der Willigen; Immerzeel; Kramm.
SONN EM A. (Mr. TJAERT).
te Amsterdam

In 1662 verseheen van hem

Basuinklank , vervattende eenige uitgelevn Psalmen Davids ,
Lot- en leestgesangen en yeestelike Liedeken8 ; de laatste zijn
meest vertalingen uit het 1 loogd. Vali den dicker is niets
bekend. Vermoedelijk is hij atkomstig van Leeuwarden.
Zie v. I peren, Kerk. Hist v. h. Psubnyezang, D. I. hi. 183;
Witsen Geysbeek, B .A. C Woordenb. , D. V. bl. 312; Lek
huff, Cat. d. iiibl d. stud Luau, bl. 155.
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SONNEMANS ( ), door Kr am m vermeldt als historieschilder , van wiens penseel in de kerk , genaamd Leliendaal,
te Mechelen , twee schilderijen zijn uit het !even van St. N o
be rtu s. Descamps vermeldt ze in zijne Voyage pittoresque.
Zie Kramm.

SONNEMANS (JAN) werd in 1653 als meester beeldhouwer in het beeldhouwers-broederschap to 's Hage ingeschreven.
K r a ram noemt hem #een voornaam beeldhouwer."
Zie Kramm.

SONNENBERCH (WILLEm VAN) , rentmeester van H e ndri k van B re der od e, voegde zich bij de Verbondene
Edelen , (loch zulks bled onbekend aan Al va, die alleen de
volgende misdaden in zijn vonnis op zijn rekening stelde. uHij
was een groot begunstiger der predikanten en ketters , en
oorzaak gevveest dat bij 't huis te Kleef , den beer van Br ed erode toebehoorende , gepredikt werd. Hij had aan de
priesters verboden onder 't regtsgebiei van Brederode
eenige missen te doen en in hunne koorklederen te prediken.
Hij had zekeren priester gedwongen het huwelijk in verboden graden
plegtig te voltrekken , hem daartoe op eigen gezat , magtende
en er f 300 voor trekkende. Hij was tegen den wil der
geestelijken over de muren in de abdij van Egmond geklommen en had een harmer met een pistool geslagen , eindelijk
was hij, ten tijde der beroerten van den Raad der heeren
V an Bred e rod e, (lien hij overal ten dienste stond , zelfs
te Amsterdam , toen deze zich tot beschermer dier stad
wilde opwerpen." Om al doze redenen werd hij gebannen en zijn
goed verbeurd verklaard.
Hij redde zich door, de vlucht. Gedurende het beleg van
Alkmaar beyond hij zich , ale een der krijgshoofden in die
stad. In 157 t behoorde hij tot de gevolmagtigden tot het
opnemen der rekeningen van So n oy tusschen wien en die
van 't Noorderkwartier,, toen hevige geschillen waren. Een
jaar later wikkelde hij zich in den onbedachtzamen handel
met So noy.
Zie van Meteren, B. IV, bl. 83; Hooft; B. VIII. bl. 358;
Bo, B. V. hi. 76. (571). B. VIII. bl. 116-118. (624-641);
Sent. v. Alva, bl. 58, 59; Te Water, Verb. d. Edelen , D. III.
bl. 295-297; Kobus en de Rivecourt.

SONNEVELT (GinEoN VAN), geboren te Veere , was in
1698 predikant te Woudrichem , van waar hij in 1618 naar
Delft vertrok. Aldaar overleed hij in 1630.
Hij gaf tijdens de to Delft heerschende pestziekte in het
licht

Verklaaringen over den XXXVIII Psalm, waarin o. a.
wijdloopig gehandeld wordt van de smettelijeke quale der pestikntie enz. Delft 1626.
54

850
Zie de la Rue, Gel. Zeel., bl. 252, Soertnans, Kerk, Reg.
131. 4; Glasius, Godgel. Nederl., Brandt, list. d. Ref., D. IV.
bl. 810, 812; A bcoude, Aanh., bl. 198.

SONNEVELT (DANIEL VAN) , in de helft der 17° eeuw
predikant te Sas van Gend.
Hij gaf in het licht een ffpredikaatsie over Petr. XI: 5",
onder den titel Vlaen8che banyne ofte tronzpet tot inicydinge
van de nieutoe Kercke op het 8a8 van Gendt enz , den 20 Jan,.
1658. Middelb. 1658.
,Zie de la Rue, bl. 158; Glasius, Godgel. Nederl.
SONNIUS (FEANciscus), of Frans van Zon, jongste
loon van Gerold van Zon en Ida du Champ of van
de Velde, werd den 12 Augustus 1507 te Mierlo geboren ,
studeerde te 's Bosch en Utrecht , werd in 1527 te Leuven
primus verklaard , en legde zich vervolgens op het vak der
geneeskunst toe , doch verwisselde deze studie met de godge.
leerdheid , waarin hij zulke vorderingen maakte dat hij den
12 Junij 1536 te Leuven tot licentiaat in die wetenschap
verklaard werd. Voorts verkreeg hij aldaar den 23 September
1,539 in die zelfde wetenschap den graad van doctor of hoogleeraar. Als pastoor aangesteld onder het bisdom van Kainerijk , eerst te Meerbeek en later te Leuven , in de kerk van.
St. Jacob , werd hij in 1543 aldaar rector der universiteit en in
1544 gewoon professor in de godgeleerdheid. Hij werd ook
benoemd tot kanunnik van het altaar van den H. Andreas en
der collegiale kerk van St. Peter te Leuven. Door den bis.
schoy van Doornik , Carolus de Croy, als godgeleerde
naar Trente gezonden , woonde hij van den 13 December tot
den 2 Junij 1547 , de kerkvergadering aldaar bij.. In 1551
begaf hij zich op nieuw derwaarts , terwijl hij intusschen karma
nik in de cathedrale kerk te Utrecht was geworden. Toen er
in 1557 te Worms tusschen de katholijken en de latheranen
eene geloofsonderhandeling werd gehouden , werd onder andere
godgeleerden ook Sonnius naar die stad gezonden , die zieh
daar door een werk Demonstratio religioni8 chri8tianae ex
verbo Dei Lib. III (Antv. 1562) deed kennen , dat bii tot
verdediging van den katholijken godsdienst uitgaf. Hij bad
een groot dbel aan de oprigting der nieuwe bisdommen in de
Nederlanden , tot welk einde hij eenigen tijd te Rome verbieef.
Hij was in 1558 door den koning van Spanje , Phi ii ps , II,
naar den paus , Paulus IV , grander, bij welken hij zich
van de opgelegde taak in diervoegen kweet , dat hii in hoe.
danigheid van apostolijken protonotarius, met veel eer terug
kwam. Bij de oprigting der nieuwe bisdommen in de Ned..
landen , verkreeg hij , 'bij pausselijke bul van den 10 Maart
1560 , zi;ne aanstelling tot bisschop van 's Hertogenbosch.
Eerst in 1562 ontving hij van den kardinaal Gr anv el le,

aartsbissehop van Mechelen , de bisschoppelijke wijding, wa.
bk Pet r us C ar tins, eerste bisschop van Brugge, en de
wijbissehop van Mechelen, Pip in as Rose n van de ord.
der Predikheerem tegenwoordig waren. Den tO, Novem4er.vu
hetzelfde jaar , nam hij, door Petrus van G rinsoen,
vroeger to Leuven zijn kapellaan geweest was, bezit, van zijoon,
bissehoppelijken zetel, terwij=1 hij zicb in het klooster der
Karthuizers te Vucht onthield. Twee dagen later deed bij
plegtige intrede in zijpe bisschoppelijke stad. Menhaak1.
den bisschop, in bisschoppelijk gewaad gekleed , nit het kloos,
ter der Kruisheeren in processie af , en geleidde hem near de
kathedrale kerk. Het kapittel met de geestelijken en klonster.
lingen der stad opende den trein , terwiji de bisschop door
twee raadsheeren.des konings, den ridder Nieo laas On d a,r t,
lteer van Ranst en Itijmenam , en Nicolaas van der St er
gen , en door den magistraat der stad werd gevolgd.
door den onderdeken des kapittels de mis van den H. (ieest
was gezongen , .en de kerkvoogd zijnen bisschoppelijkeu , zegen,
had gegeven , word hij door denzelfden stet begeleid , naar
het Huis der Lieven-Yrouwen-13roeders gebragt, waar men to
zijper eere een plegtigen rnaaltiid had bereid. Sedert Weld
de kerkvoogd zich bezig met voor de belioarlijke uitoefe,
fling zijner herderlijke bedicping de podige niaatKegelen f.
nemen. To dien einde rigtte hii een kerkelijk geregtshof op ,
aan welks hoof d hij , den 5 Februarij 1 , 563, Jo bean es T yp 0 ots, licentiaat in de beide regten , als otticiaal stelde. Hi
deed verder de omschrijving van zijn bisdom , gelijk die door
pauselijke verordening was geregeld , afkondigen , en he4oeht
daarna al de plaatsen, die °ruler zijn geestelijk gebied ware. „
terwijI hij overal predikte en bisschoppelijke werkzaanah#0.
verrigtte. Ook liet hij, den 23 October 1565, de bealuite.
der kerkvergadering van Trente alkondigen, in weerwil van,den
tegenstand van het kapittel zijner kathedrale. Hij verdeelde,
vervolgens zijn bisdom in 6 distrikten , en deed jaarliiks de
herders van ieder distrikt , onder het voorzittersehap van htin,
nen deken , bijeenkomen. Ten einde zijne onderhoorige poste,'
lijken te hater in staat te stellen ore de leeringen der WUaiis
te weerleggen , vervaardigde hi j een werkje dat in 1567 to
Leuven onder dezen titel weal gedrakt: Succincta demonst,
•

tio errarum comfessionis Caloinisticae , maw per has ,regionew
sparsae. Owlet de verdere vruchten van zijn ijverig beat=

telt men de voorsebriften , die hij den 4 November 1469
tot eene goede regeling van ziin bisdom uitgaf , en de °peabare onderrigtingen , die hij , over de noodzakelijkste ander.
werpen der godgeleerdheid, in zijn bissehappelijk verblijf bield ,
en die eeltelijk in drill& zjn versahenen. Men heett van

dezen, kerlmogd betrekkelijk de gebruiken die in zijn kakisditaat plants badden eenige wijzingen , weike hj d. ItTn
5 4.
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1569 deed afkondigen , alsmede eenige bepalingen tot eene
betere regeling van het collegiate kapittel, dat te St. Oderode
was gevestigd. Onder de parochiekerken , die Son nius tijdens zijn herderlijk bestuur oprigtte , telt men de drie kerken
van St. Jacob, van St. Peter en van de H. Catharina in de
stad 's Bosch en de parochiekerken van Dungen (dekanaat van
Orthen) en Lierop (dekanaat van Helmond). Pans Pius V
benoemde hem bij een bul van 13 Maart 1569 tot eerste
bisschop van Antwerpen. Den 26 April 1570 nam hij bezit van
zijn nieuvven zetel en woonde , ale bisschop van Antwerpen, in
1570 en 1574 de twee eerstenprovinciale kerkvergaderingen van
Mechelen bij. Hij was onder al de kerkvoogden , die tot het aartsbisdom van Mechelen behoorden , de eerste , die in zijil bisdom
eerie kerkvergadering belegde. Deze werd in 1571 gehouden , en
in 1576 door een tweede gevolgd. Hij overleed den 29 Junij 1576.
Zijn hart werd in de abdy van St. Bernard aan de Schelde enhet
overige ligchaam in de kathedrale kerk van Antwerpen begraven. In 1616 rigtte het kapittel en den magistraat der stad ,
ter zijner eere een praalgraf op
Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg., p. 242; Foppens,
Belg., T. I. p. 311 ; Hist. Ep. Sylv., C. VI. p. 87; van de V el d e,
Synops mon., T. III. p. 742, 833, 834, 835, 836; Havensius,
de erect. nov. Episc. L. I. C. XV. p. 72; Synodicon Belgieum, T. I.
p. 26; Diercxsens, Antv. Christ° nasc., T. V. p. 232; Ondenhoven, Beschrijv. v. d. Bosch; van Heurn, Beschrijv. v.
'S Bosch, Cat. Meijer. Memorieb.,
van Gils en Coppans,
1V. Beschrtjv. V. h. Bisdom van 's Bosch, D. I. bl. 218 , volgg.
SONOY (DIDERIcK) werd omstreeks 1529 in het land
van Kleef geboren , doch hield zijn verblijf in Holland en

vooral te 's Hage , waar hij een bijzonderen ijver voor de zaak
der hervorming deed blijken. In zijne jeugd diende bij als
edelman van Maximiliaan van Bourgondie, onder
zijne bende van ordonnantie , met vier paarden , den koning
en den keizer , in verscheidene oorlogen. Hij werd lid
van het verbond der Edelen , en was een der ijverigste
behartigers van de zaken des vaderlands en Oranje , waarom
hij door Alva bij vonnis gebannen werd. Hij had de eerste
bestelbrieven ter zee en mag dus de eerste watergeus genoemd
worden. Hij behaalde de eerste overwinning ter zee op de
vloot van Boshuizen , aan de Eems , Julij 1568. Hij was
in Lodew ij k s leger gekomen met eenige harpuebusiers of
muskettiers , en was nog gelukkig in staat met zijne vloot te
ontkomen en van Jemgams nederlaag zich voor het vaderland te
bewaren. Aan Lode w ij k liet hij verder zijne schepen over en
gaf zich weder te land, om , op welke wijze ook , van dienst
te zijn. Hij zwierf langs de oostelijke grenzen van het vaderland , en was dan eens te Emden dan weder te Emmerik ,

waar zijne echtgenoote, Maria van Malsen, haar verblijf
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hield , wier kloektnoedigheid hem eenmaal redde , toen men
hem in zijn huis bijna had gegrepen. Met Oranje stond hij
in vertrouwelijke briefwisseling , onder den naam van Daniel
van Santen en Nathanael van Calcar. Soms waagde
hij zich in het land, met Reinier Kant van Amsterdam
en anderen , ter verzameling van geld onder de welgezinden ,
ten behoeve van Oranje. In 1571 beraamde hij een aanslag
op Enkhuizen. Het volgende jaar wendde hij inzonderheid
to Emden moeite aan om eenige der Geuzen , door graaf
E dz a r d in beslag genomen , weder los te krijgen , en bij
slaagde in z66 ver , dat hij met die schepen, waarover hij het
bevel had , de Eems kon verlaten en zich vervoegen bij de
overige vloot. Door Oranje met Herman van der M eer e
en Johan de PE cluse naar Denemarken gezonden , moest
hij met kleinen troost vertrekken doch hij liet zich door
deze en andere teleurstellingen niet afschrikken , maar hielp
op nieuw , volgens eene uitgebreide commissie hem door Ora*
gegeven , tot het vergaderen van geld in de Nederlanden. Terwijl Enkhuizen , niet zonder zijn medeweten , het Spaansche juk
afschudde , was hij te Hamburg en Bremen werkzaam om yolk
te werven , en kwam , den 2 Junij 1572 , niet zonder gevaar
van in handen van eenige Walen te vallen , als gouverneur van
Noord-Holland van des prinsen zijde , te Enkhuizen , waar hij
met blijdschap en vertrouwen werd ontrimgen. Terstond toonde
hij ook 's prinsen vertrouwen waardig te zijn. Hoorn , Medemblik en andere steden van bet Noorderkwartier begaven
zich onder zijne bevelen. Door zijn bestel en dat van den
kloeken Hans Kol ter man , ging ook Haarlem tot 's prinsen
zijde over. Spoedig strekte hij zijne veroveringen in Overijsel
nit , waar hij het slot Tautenburg deed innemen , en eenige
hulptroepen onder Ho tze Bums zond , tot ondersteuning
van Marten a's pogingen ter veroveriug van Friesland , dat
echter spoedig weder in handen der Spanjaarden vie!. Doch
Son o y ontrustte hen dagelijks met zijne schepen en hield de
Zuiderzee vrij. Zijne benden , onder Lazarus Muller en
Cornelis van Everdingen, tot hulp van Haarlem gezonden , werden bij Zandpoort geslagen. De krijgstucht
leed last en hij moest tot strenge maatregelen zijn toevlugt
nemen en hopman Wybe Sjoerds doen hangen. Later
handelde hij even zoo met kapitein Crocq, een baldadig
priester-moordenaar. Dikwerf zag hij , daar hij in onmin geraakte met de staten en de regenten der Noord-Hollandsche
steden , zijne plannen en krijgstgoten dwarsboomen. Zijn toeleg om den Spaanschen admiraal Boshui zen tot de partij
van Ora* over te halen , mislukte; beter slaagde hij in het
nitrogen eener vloot om Amsterdam te benaauwen. Gedurende het beleg van Haarlem had hij , tot bulp (her stad , den
Diemerdijk ingenomen en beschanst; doch zijn yolk , to spoe-
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dig begreesd, toen hij zelf near Edam OM meerdere tulip geLookken was, werd door de Amsterdatamers genoodzaakt te
wijken. Schoon hij zijn 'even i gevaar etelde, zijne aoldaten
aantsoedigde, en om huip ijverde, was hij tot de vlugt g,etiwongen en de nederlaag werd hem geweten, die hem niet
zou getroffek hebben, had men slechts volgehoudea; hij toch
WA reeds de Amsterdamnurs tot binnen de palen teruggeslagen. Het bandeloos krijgsvulk schreeuwde dat hij hen op de
slagtbank had gekid en de regenten der Noord-Hollandsche
ateden dat hii den aanstag had begonnen , zon4er ben te readpleg,en. Grievend was dit werwijt your den bevethebber, doch
thank kende hem, aprak hem van ontrouw vrij en erkende
zijne uiensten , doch bij sloeg bet ban aangebodene stadhou.
derechap van Vere grootmoedig af. Met denzelfden ijver als
Haarlem poogde hij Alkmaar te ontzetten doeh hieria werd
hij door de regeering van Hoorn belet. Met ijver arbeidde

hij aan de uitrusting der vloot tegen Bo s su, en na de overwinning strekte zijn krankheid tot groot nadeel voor NoordHolland en Friesland. Zeer veel moeite baarde het in 1574
aan Sono y, cm den baron de Chevreaux tegen te staan,
die in Waterland gevallen was , en de bend. van Hopman
Aker had geslagen. De soldaten ontvingen geene betaling en
weigerden te vechten , doeh zijn geduld en ijver met den
moed en het beleid van 11 uy c ha v er overwonnen alles en
d C C h e v re aux was gedwongen terug te trekker,. Een la ter
inv.t van denzelfden Spaanschen bevelhebber in hetzelfde jaar,
eindigde met een volslagen nederlaag van de Spanjaarden.
Bij deze gelegenheid redde So no y het !even van derdebalf
honderd Spaansche gevangenen , the men te Hoorn niet langer kon onderhouden en de Hoornsche burgerij te lijf wilde.
In 1575 , nadat hij Noord-holland tegen een aanval over
het ijs verzekerd had , nam hij , met medeweten van Oranje
en andere ervarene krijgslieden, een togt voor op het Barndeget, een gedeelte van den Lisdijk tegenover het this ter
Hart , halfweg tusseben Amsterdam en Haarlem. Groote verwachting had men van dezen aanslag , die het IJ en het
Haarlemmermeer van de vijanden ZOU bevrijden , en zoo geheel Holland verlossen. Het geschiedde Sonoy veroverde
het Barndegat en bouwde een sterke schans , verbeidende verdere hulp van de Gedeputeerde Staten ; doch die bleef achter,,
de schans moest verlaten worden en de hoop der overwinnaars
ging te niet. In hetzelfde jaar 1575 viel die ongehoorde
geregtshandeling voor , die den naam van Son oy zoo hatelijk heeft gemaakt. Volkomen helder is de zaak echter niet ,
die in verband staat met den inval van den Spaanschen veldoverste Gilles van B ar laim o nt , beer van Hierges in
Kennemerland. Het uitgebreidste verstag vonden wij bii B o r
en H oo I t , door W ag en aar, Son oy s levensbeschrijver
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en van Groningen gevolgd. Ondertusschen betoonde SO.y
in bet bewind over Noord-Holland gestadige vlijt ter besehe irming dier streken en verovering van andere plaatsen. Nog in
1575 tverd hij gewikkeld in de plannen van E n t en s om
Friesland aan te grijpen , beraamde hij met Oranje de vermeestering van Amsterdam , en hielp , met Hegeman, Texel
bevestigen tegen Billys n3agt. Bij dat alles moest hij de
muiterij van slecht betaald krijgsvolk verduren en teisterden
storm en watervloeden de aan zijne zorg toevertrouwde Janden. Zijn aanslag op Muiden getukte, doch gebrek aan het
noodige en Hier ges dwongen hem met verlies van 200
man de stad te ruimen. De staten van het Noorderkwartier, ,
die de soldaten behouden wilden tot verdediging van hun
eigen land , beletten hem Entens te Oostinahorn bij te staan.
Onder al deze moeijelijkheden herleefde de tweedragt tusschen
Sonoy en de gedeputeerden der Noord-Hollandsche steden.
Toen deze was weggenomen , kon hij zich wederom onbelemmerd aan de verlossing des vaderlands wijden. Toen de Spanjaarden Holland verlieten , bezette hij de Beverwijk , Helling ,
Sparendam en zoo opende hij den weg tot bevrijding van Haarlem en Amsterdam. Toen de aanslag op de laatste was mislukt ,
benaauwde haar Sonoy, op last der Staten van Holland,
doch tegen den last van den prins. De zaak werd echter
bijgeleid. Ben nenb erg droeg hem in 1578 het beleg van
Kampen op en na twee maanden was die stad genoodzaakt
zich over te geven.
Met gelijken moed kweet hij zich voor Deventer , en het
verwinnen dier stad moet hem worden toegeschreven. Hij
genoot gedurende den krijg in Overijssel, Friesland en de
Groninger Ommelanden bet. voile vertrouwen , en zonder zijn raad
werd niets door graaf Jan van Nassau en Rennenberg
besloten. Men begon dennaderenden afval van Rennenberg te
voorzien , en niemand was geschikter om tegen zijne plannen te waken dan Sono y. Ook hij was oorzaak dat diens verraad met
met dien uitslag is bekroond geworden als hij gewens cht had.
Wij vinden hem van nu aan gestadig in Friesland en Groningen , en veelvuldig waren zijne werkzaarabeden in die streken
om de verwilderde krijgstuclit te herstellen en sommige sterkten
te ontzetten , of van het noodige te voorzien. Hij ondersteunde Norrits met kracht tot ontzet van bet door R e nn enb erg belegerde Steenwijk. Den 19 Julij 1581 had bij
met zijn regiment den voortogt bij den slag van Grijpskerk
in de Ommelanden , waar hij met Nor r its bet leger van R e nnenberg sloeg. Na Rennenberg s dood keerde hij naar
Noord-Holland terug en was in den winter van 1582-1583
te Enkhuizen , waar zijne tegenwoordigheid door ()m ale noodig
werd geoordeeld , wegens eenge listige pogingen , te Lissabon
door P hi 1 i p 8 II nangewend bij eenige schippers van ,Enk-
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huizen om die stad in de magt van Spanje terug te brengen.
In 1683 beval hem Oranje en de Staten de groote vergaderingen der R. C. in Noord-Holland uit een te doen gaan en
te beletten. Hij kweet zich van dien last met wijsheid en
gematigdheid. In hetzelfde jaar verijdelde hij een aanslag tegen
Hoorn en Enkhuizen , en den aanval van eenige Duinkerksche
oorlogschepen op de zeesteden van Noord-Holland , en behartigde de belangen der kerk en de regten des kerkenraads van
Medemblik. Toen de vijand Overijssel en Gelderland aantastte ,
werd zijne werkzame zorg ingeroepen. Hij bezette Harderwijk , en ook de Overijsselsche steden langs de Zuiderzee, die
men als een voormuur van Holland beschouwde. Hij beveiligde Kampen voor oproer belette , op last van Leicester,
eenige schepen met levensmiddelen , voor den vijand geladen ,
uit de haven van Hoorn te vertrekken. In 1586 geraakte
Sonoy op nieuw in moeite , daar hij , op last van L eice ster, tegen de stedelijke regenten handelen moest , die de kerkelijke goederen aan zich getrokken hadden en daaruit de predikanten betaalden ; doch die betaling faalde ten platten lande.
Son oy was een trouw vriend van L eices ter, zoo als hij
vroeger van Ora* geweest was , 't geen hem veel leeds berokkende. Toen in 1587 , bij Lei ceste r's afwezigheid , de
Staten een nieuwen eed Han Ma uri ts, dien zij tot kapitein
0.eneraal en admiraal en tot stadhouder van Holland , Zeeland
en West-Friesland hadden aangesteld , vorderde , weigerde hij dien
eed, waarop de Staten jonker A rend van Dui v en v oorde gelastten Medemblik te bezetten. Maar de luitenant , die een
deel zijner soldaten te Medemblik onder zijn bevel had , weigerde D U i ven v oorde in te laten. Toen Maurits zelve
en Hohen lo hierop voor Medemblik kwamen om de zaak in
orde te brengen , weigerde Sono y hen binnen te laten , en
beriep zich op zijn eed aan L eiceste r. Sedert nam het
misnoegen tusschen hem en de Staten toe. Zelfs beklaagden
zich de laatste over hem bij de koningin van Engeland. Alles scheen zich te vereenigen tot zijn val. Hohenlo beschuldigde hem van verschillende misdrijv en , ongeheorzaam •
held , ontrouw en ondankbaarheid , doch hij liet eene verantwoording in druk uitgaan (1588). Op nieuw naar 's Hage
ontboden achtte bij het niet veilig derwaarts te gaan en vijandelijke bedoelingen vreezende , versterkte hij zijn krijgsvolk.
Leicester
scheen hem aan zijn
lot over te laten ,Mau
r
its sloeg het beleg voor Medemblik , doch Leicest er
deed afstand van zijn gehied , Son oy was dus van den eed
aan hem ontslagen en vereenigde zich met den prins. Eindelijk ontving hij zijn ontslag en vijf jaren later een pensioen van f 1000. Hij vertrok an met zijn gezin near Engeland , waar hij zich bezighield land in te dijken , door de
koningin hem geschonken , terwijl het nog onder water lag,
-
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dat hem slecht gelukte. Toen stak hij weder over naar
Oost-Friesland (1593) , en woonde te Norden , tot dat Groningen aan Maurits overging (1594), wanneer bij zijn verblijf nam op het slot ten Nice of Dijksterhuis , nabij het
dorp Pietersburen , in de Ommelanden. Hier overviel hem eene
beroerte en overleed hij den 2 Junij 1597 , in den ouderdom
van 68 jaren. Graaf Willem Lodewijk van Nassau
vergezelde zijn lijk naar zijne laatste rustplaats in de kerk te
Pietersburen , waar zijn eenvoudig grafschrift nog te lezen is.
flij is tweemaal gehuwd geweest. Zijne eerste vrouw, , Maria
van Malse n, overleed in 1584, hem eene dochter nalatende ,
die gehuwd was aan een Groningsch edelman , Luurt Ma nuinga, en hem 28 jaren overleefde. Zijne tweede huisvrouw , Johanna M epsche, was hem een jaar voor zijn
overlijden door den dood ontvallen.
Men vindt brieven aan Son o y geschreven bij Bon dam ,
Verzam. van ouuitqe,qeven Stukken. D. I. bl. 38 , 180 , 294,
323. Ook zijn er ter secretarie van Medemblik en Alkmaar
nog een paarbrieven van hem. Nog in het laatst der vorige
eeuw bezat G. A. lb erda het Geuzennapje van Sono y.
lie Bor, Hooft, Meteren, Strada, Wagenaar, Bilderdijk, Arend, Cerisier, van Hasselt, Onuitgegev. Stukken ,
D. II. bl. 92, 113, 114, 307; D. IV. bl. 212; B onda m, Onuitgegev. Stukken , D. II. bl. 81 ; Foreest, Kort verhaal der beleg. v.
Alkmaar, bl. 13; Fr esinga's Memorien , o.a. bl. 76, 462, 468,
480, ens.; Schotanus, Friesche lust., B. XXIII; Winsemius,
list. L. IV. f 337. L. VI, VII; Sent. v. Alva , bl. 51; Leven van
Willem I, D. II. bl. 411 volgg ; Nederl. Mannen en Vrouwen , D. IV.
bl. 317 volgg.; Balen, Beschrijv. v. Dordr. , b1.853; Wagenaar,
Amsterd., S, I. bl. 328-230; van Kampen, Vad. Karakterk.,
D. I. bl. 366; Groen van Prinsterer, Archives, T. III. p.
419, suiv.; De Jonge, Nederl Zeew. , D. I. bl. 234; Velius,
Ur. v. Hoorn , bl. 486 ; Te Water , Vad. Geschied.; De.. Tweede
eeuwgetijde van de Gelooftbel. d. Gere .f. Kerke , bl. 243 , volgg ; Dez.
V erbond d. Edelen, D. II. bl. 114, 120. D. III. bl. 298, 313. D.
IV. bl. 66; Bossch a, .ZVederl. Beldend. ter Zee , D. bl. 245;
Ilistorische aanteekening wegens het voorgevallene in de Spaansche
1572 en 1573, bl. 114 ,
belegering der stad Haarlem , in de jaren
very.; van Gr oningen, Gesch. d. Watergeuzen , bl. 200, volgg. ;
van Haren, de Geuzen, bl. 6, 221 (uitg.v. Bilderdijk); Christ ij n, Jurispr. .iferoica, P. I. p. 241 , 313 ; Nobil. d. Pays-Bas , T. I.
p. 247. T. .11. p. 429, 430 , Suite au supplem. au Nobil. d. PaysBas , T. IV. p. 43-51; Quartiers Gongal., T. I. p. 177, 315,
321 ; Nay., D. V. bl. 237: Ki St en Moll, Archief (Reg.);J.V os ,
Ged.bl. 184; Muller, Cat. van port, Moreri; Hoogstraten;

Kok; Nieuwenhus; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

SONOY (JoosT) , broeder van den vorige , Utrechts edelman , (waarschijnlijk zoo genoemd wijl hij te Utrecht woonde)
behoorde tot de Verbondene Edelen. Onzeker is het of hij
bij zijne vrijheidlievende denkwijze bleef volharden. Zeker is
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bet dat zijn on en verdere atstammelingen ongemeen in tie
gunst van 't Spaansche hot stonden , en dat kening Philips,
in 1664 opentlijk verklaarde dat Ile voorouders van Jan K
r el S o n o y , en tins ook zijn grootvader , Jo ost, zich altijd
zeer getrouw aan 's konings voorzaten , zoo in 't burgerlijk
verkeer als in de krijgsdienst , gedragen hebben. Hij huwde
1. Elizabeth van der finer, 2. Walburg van der
A a , dochter van Philips (die mede onder de bondgenoten
behoorde) en van Klara d es Ba rr es. Door dit tweede
huwelijk werd in het geslacht van Son oy, de heerlijkheid Oppuers in Brabant gebragt. Sonoy overleed den 20 Septenaher 1584. Zijne weduwe hertrouwde met Simon van de
Werve, ridder , markgraaf van Antwerpen en overleed in
1621. Door zijn soon Philips, ridder,, burgemeester van
Mechelen , gehuwd met Florence de Brimeu, is 't geslacht van Sonoy overgeplant tot op onzen tijd.
Zie J. B. C h r istijn, furispr. Her., P. 1. p. 234, 421; Suite
au Nobil. des P. B. T. IV, p. 43, 44 ; Suppldment aux Trophoes
de Brab., T. II. p. 112, 113; Goudhoeven, Chr., bl. 6. 1. 622,
629; Te Water, Verb. der Edelen , D. III. bl. 312 ; Wagenaar,
V. 11., D. VI. bl. 125; Kist en Royaards, Kerk. Archie/ , 2de
ser., D. V. bl. 375 ; Krona v. h. list. Genoots., (Reg.) Verwoert.

SONSBECIUS (FRANciscus), te Zwolle geboren , beroemd
regtsgeleerde, bield te Leuven openlijke voorlezingen en schreef :
Commentarii ad usus Feudorum. Lovanii , 1554. fol., ook in
Thesaurus. S. Oceanus Juris. Venet. 1584. T. X. p.
Zie Val. An.dreas, Bibl. Beig. , p. 242; Foppens, Bibl. Belg.,
T. I. p. 313.

SONSBEECK (JAN WILLEm vAN), zoon van mt. C. L. v a n
S o n sb eeck, lid van het Wetgevend ligchaam der Bataafsche
republiek , werd den 12 December 1774 te Vlissingen geboren en studeerde te Leiden , waar hij den 24 November 1794
in de Groote gehoorzaal eene Redevoering ter nageclachtenis
van P. .2Vieuwland openlijk uitsprak. (J. 19. v. 8. en D. J.
van Lennep, ter nagedachtenis van P. Nieuwland.
Leyden,
1794. k"). Hij bezat een gelukkigen aanleg , blijkbaar uit de
weinige geestige en bevallige dichtstukken die van hem voorhanden
aim n , zoo als tilt zijn Huwelijks avond , Cantate bij den echt
van Mr. J. II. Schorer en Mej. J. M. van den Brande, 18
April 1794 , in Waken der Bataaische Maatschappij van
_Taal. en Dichtk. D. I. hi. 123 ; Oorlog en vrede. Breda,
1792. ,8 0 ; Milne verlustiging op den Ricer en Endegeest,
Breda , 1793. 8° ; Bij het atsterven van Mevr. S.1. Ockerse
wed. van Citters. 21 Jan. 1794. Hij overleed te Middelburg
2 Matta 1797.
zie Voorber. v. h. Me D. der Verh. v. h. Zeeuwsch Genoots. ; Be.
schrijv. van Zeeland, vervolgd door Paspoort ; Witsen Geysbeek,
B. A. C. Woordenb., D. V. )31 312; Collot d'Escury, HolL
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coon, A. IV. (2) 44, Au., D. VI. bl. 32, 109; Ct d. Alaats. 4).
Letterk., D. I. bl. 281. 0. II. 131. 611; Verwvert; Kobus en
de Rivecourt.
SONTHgM (E.) is sehrijver van:

He Reppot der kinderen Gods.
A.A. 1665. 12..
Zie Abeoude, Aanh., bl. 199.
SOETENS (MATTHAEus) verkreeg van curatoren van. het
Athenaeum te Amsterdam verloi dc zeevaartkund, te onderwijzen , en bij hurl besluit van 30 Januarij 1710, als lector in
de Mathesis en Astronomie, een wedde van f 300 , die later
tot f 600 klom.
Zie van Lennep,

Amstelaed.

Memorab.,

p. 55, 168;

D'Orvi1 1 e , Orat. Saec.

SOOLEMAKER (J. F.) , bekw,arn landschapschilder , volgens somrnigen , leerling van B e r ch e m. Er is overeenkomst tusschen hen beide in zamenstelling en teekening
an koeijen en schapen , dot+ de eerste mist den geestigen
penseeltoets en het uitmuntend koloriet van den laatste. W ijnan ds zou zieh wel eens van zijn penseel hebben bediend.
Het koninklijk kabinet te Hage bezit eene schilderij van
dezen meester.
Zie Immerzeel.

SOOLMANS (S.) is schrijver van eenige tooneelspelen , zoo als
1>e onldekte Heerschappzj , blzjeyndend &$p.
Amst. 1663.
De geveynsde Alcibiade , blij-eyndend trsp.
Aid. 1671.

Snaekse schaking van de Juffer in de kleer.ben , klsp. Aid. 1669.
De gedwongen Doctor , klsp. u. h hr. van Moliere vertaelt
Aid. 1671.
en in rzjm gestelt.
De versierde onttoovering van de Gravin Trifoldi, door de
dolende ladder Don Quichot de la Mancha , en zijn 8childAid. 1681.
knaap , Sanche Pance ; Pots- spel.
De Gemeenzanze Geest klsp.
Aid. 1679.
Het verandert Huwelijk , Klught op 't spreekw.: Onkunde
maakt Onmin. Z. pl. en j. 8..
Alle vertoond op den Arnsterd. Schouwburg.
ne Cat. v. N. L., D. I b. bl. 196.
SOONLE (M.) is schrijver van :
Aanmerkingen op het werkje Onderwijs in de christelzjke
godsdienst voor de jeugd , door J. IV. Statius Muller , 2de
dr. Amsterd. 1815. 8°.
SOPINGA of SOPINGIUS (NicoLA.As) , te Groningen geboren , was eerst predikant te Grietzijl in Oost-Friesland , van
waar hij in 1579 naar Utrecht vertrok , welke standplaats hij
in 1590 met Breda verwisselde. Hij overleed aldaar in 1592.
Hij was een man van veel beteekenis te Utrecht. Eerst behoorde hij tot hen , die het bekende mcndgesprek met 1) u i 1.
hui s hebben gel:louden , later tot die predikanten , welke in
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1688 een afzonderlijk en kerkelijk gezantschap aan de En.
gelsche koningin , Elizabeth, uitmaakten. Hij beoefende
de Latijnsche poezij.
ZieMeiners, Oost-Friesl. Kerk. Geschied., D.II.b1.48; Braiidt,
Hist. d. Re/., D. I; Paquot, Mem., T. I. p. 33; v. Rheenen,
enz., Naaml. der Predd. in de Prov. Utrecht , bl. 5. volgg.; Glasius,
Gocig. Nederl. ; Kist en Royaards, Arch., (2 Serie) D. VI. bl.
201, 262; Nay., D. V. bl. 171.

SOPINGA of SOPINGIUS (Gonminus) , zoon van den
vorige, werd den 16 September 1573 te Weener geboren ,
ontving zijne wetenschappelijke opvoeding te Utrecht , onder
Johannes Arcerius Theodoretus, wien hij in 1589
naar Franeker volgde. her voleindigde hij zijne godgeleerde
stadia, onder Mar tinus Lydius, Henricus Antonides, Sib randus Lubherti en ontving het onderwijs van
Jo hannes Drusius in het Hebreeusch. In 1595 aanvaardde hij het beroep naar Tjerkwerd , sloeg verscbillende
beroepen af, en vertrok eindelijk in 1604 naar Bolsward.
Twee jaren later werd hij tot hoogleeraqr te Franeker beroepen ; bij bleef echter te Bolsward , waar bij den 30 NOV6M.
ber 1615 overleed.
Hij gaf in het licht:
.4pologetica responsio ad libellum anonimum qui vocatur Bona
Sibrandi Lubberti et ad H. Grotii pietatem, cui aunexa
est ipsa Bona fides anonymi et vita auctorie. Franeq. 1616 4°.
Hij liet in handschrift na, behalve verschillende twistschrif.
ten , dogmatische en critische werken :
Caetigationee in aliquot libros Jamblichi et separatim Notae
in librum Jamblichi de vita Pythagorae Protrepticonejusdem.
Observationztm et Emendation= aliquot.
Notae in Sidonium Apollinarem.
Notae et emendationes in Glossas Isidori.
Notae ad Eustatium Grammaticum. Catalogue Tabularum
Comicarum et Tragicarum.
Quaesita per Epistolam.
Ook is zijn Epistoia ad Jo J8. Pontanum de Herba Brittannica et uncle haec ita dicta opgenomen in A. Mat th aei
Sylloge. p. 44.
Zie Konigii, Bibl. vet. nov. voce ; P. Burmannus major , ad
Syll. Epistol., T. V. p. 115, D. Gerdesii, Libr. rar. fiord. p,
326, 327, Catal. Bibl. Bunav., T. 1. Vol. II. p.1617, J. A lberti,
Praef. ad Hesychium v. ..13tax,yoc en 7,1pcqm s;bc; Witte, .Diarium;
Paquot, Mom., T. I. p. 129-132; Francii, Catal. p. 143;
Greydanus, Predd. d. Cl. v. Franeker, , bl. 177, 178, 179; G Iasi a s , Godgel. Nederl., Nay., D. V. bl. 71; Rogge, Bibl. d. Contra Rem. schrijv., hi. 80; Kobus en de Rivecourt; Vervvoert.
-

SOPINGA of SOPINGIUS (CmusTIAAN), broeder van den
vorige , predikant der Herv. gemeente te Warmond , ging later tot de Remonstranten over. Hij was bet die op den 3.
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Februarij 1617 predikte in de eerste afgezonderde vergadering
der Nederlandsche Remonstranten te Amsterdam. (B randt,
Hist. der Ref., D. IV. bl. 479-485.)
Hij schreef in 1618 met v. d. Borre het verzoek aan
de Staten Generaal , dat Grevinkhov en en Go ulart met
de andere Remonstranten rnogten geerkend worden voor de
Synode. Den 12 Februarij 1619 werd hij door de Synodale
gedeputeerden geschorst en daarna door de Z.- Hon. Synode
afgezet. Ingedaagd om de acte van stilstand te teekenen ,
verscheen hij niet , maar heeft toch in 1623 die belofte geteekend. Hij herriep later, en werd in 1630, toen te Maurik wonende , tot predikant bij de Broederschap aangenomen.
In 1632 werd hij voor een half jaar tot de bediening van
Alkmaar gesteld en daarna te Gouda , waar hii bled. Waarschijnlij k was Gera rdus Sopingius, in 1647 proponent
bij de Rem. Broederschap , vervolgens predikant te Zegwaart
en Soetermeer , den 12 Augustus 1648 gestorven , zijn won.
Zie Tideman, Rem. Broeders, bl. 75, 177, 207, 223; Kist
en Royaards, Kerk. Arch., D. VII. hi. 41; Soermans, Kerk.
Reg., hi. 61 ; Nay., D. IV. hi. 320. D. V. bl. 177.
SORG (FREDERIK JoHAN) , zoon van Johannes Jac o•
bus Sorg en Frederica Wonneman , werd den 10
April 1810 te Borculo geboren. Zonder groote inspanning
wist hij zich eigen te maken de kundigheden , die hem
op de kostschool van van W ij k Roelandszoon, te
Kampen onderwezen werden. Hij was daar een der zeer
gevorderde leerlingen , die door hunnen ijver zich de welwillendheid van hunnen uitmuntenden leermeester verwierven.
Aldus met de vereischte kundigheden toegerust , trad hij op
den 20 Maart 1824 als kadet in dienst bij de toemalige 7d.
A fdeeling Infanterie , waarbij hij , na bij opvolging tot kor
poraal en sergeant te zijn bevorderd , op den 21 Julij 1828
werd aangesteld tot 2den luitenant. Een jaar later overleed
zijn vader,, die (sedert 1818) bekleed was met het ambt van
ingenieur-verificateur van het kadaster , en daarin blij ken had
gegeven van veel bekwaamheid.
Bij het uitbarsten van den opstand in Belgie nam hij deel
aan de krijgsverrigtingen van het mobiele leger , en werd den
3 September 1831 bevorderd tot lsten luitenant bij de 12 ,.
afdeeling Infanterie , waarbij hij tot 1837 diende. — In dien
tusschentijd waren zijne moeder en oudste broeder overleden ,
zijne zuster gehuwd , zijne beide broeders in dienst getreden ,
zoodat zijne zorgen van die zijde zeer vermincierd waren. —
Toen wenschte hij te beproeven bij het Oost-Indisch leger te
worden overgeplaatst , omdat hij warsch was van de oorlogzuchtige werkeloosheid waaraan toenmaals bet leger was overgegeven. Na eenige vruchtelooze pogingen daartoe te hebben

aangewend , slaagde hij in zijn herhaald aanzoek en werd bij
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'S konings besluit van 13 Maart 1837, 0°. 67 , bij dat lager
overgeplaatst, en met het schip Prins van Oranje naar OostIndien overgevoerd, waar hij na eene reis van 3 maanden en
17 dagen te Padang ontscheept werd.
Zijne ouster, die gehuwd was en te Batavia of in de omstreken woonde, was
kort voor zijne aankomst overleden , zoodat eene grievende
teleurstelling de plats innam an de vreagde die hij zich had
voorgesteld bij het terugzien van cane beminde zuster te zullen smaken.
Wienig tijds na zijne aankornst op Java, en wel op 28
Jianuarij; 1838, werd hij bevorderd tot kapitein der Infanterie,
en nam hij in then rang een Nverkzaam aandeel aan de krijgsverrigtingen op de westkust van Sumatra, blijkens eene cervoile vermelding op de dagorder zoo in Indie als in Nederland , en zijne daarop gevolgde benoeming tot ridder der
Militaire Willems Orde 4de klasse, bij besluit des konings
van 19 Maart 4841, n.. 91. Andermaal ontving hi &arm
ease ecevolle ,verraelding bij afzonderlijke dagorder, zoo in
late ale in Nederland, voor onderscheiding bij e oniusten
op Sumatra's westkust in de 2 eerste maanden van 1841, bij
besluit van Z. M. dd. 24 Februarij 1842, n.. 76. — Zijne
gezondheid had hierhij aohter veal geleden , en hij had damn/
het voornemen opgevat om tot herstel zijner ligchaamskrachten naar Nederland terug te keeren. Zijne verplaatsing naar
Java, ale kommandant van het tort Oranje (thans Erfprins)
deed hem echter van dat voornemen afzien ; alzoo de verandering van lucht en de rust die hem geschonken werden,
zijne gezondheid wader in vorigen goeden . staat bragten Van
dear ward hij verplaat3t naar Ngawie en vervolgens naar Batavia. In, dien tusschentijd Meld de kapitein So r g zich
onledig met de studie van alles wat betrekking had tot het
krijgswezen en de land- en volkenkennis onzer uitgestrekte
bezittingen in Oost-Indie, die in hem een ijverig beoefenaar
vonden.
Bevorderd tot, majoor van bet 85t0 battaillon Infanterie,
en naderhand overgeplaatst bij het 13. battaillon Infanterie,
vvoonde hij , in April 1844- de 2d6 cmilitaire expeditie naar
Bali bij en, ward hij bij de gevechten van den 15 en 16
oiler maid, Illag,araga door een geweerkogel gekwetst in
den linker voorarm. Bet was bij die gelegenheid dat hij
het bevel ontving om met zijn bataillon eenen storm te doen
tegen de vijandelijke bentings, en tevens te trachten tusschen
dezelve door te trekken , en alzoo zich te voegen bij het 7.
bataillon , letwelk den linker vleugel der vijandelijke versterkingen trachtte am te trekken. aOnder eene bui van
akogels," zoo schrijft hij in eenen zijner brieven: aging
abet bataillon vol geestdrift , voorwaarts. — Op nagenoeg
.00 passen 43tootte ik op eon ravijn , , trok hetzeke door,
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ten stuitte toen andermaal op eene diepe gracht, aan de
,binnenzijde bezoomd met verhakkingen. Wij moesten dg.ir
stand houden en hielden gedurende omtrent 3 uren een wel
tonderhouden geweervuur met de Balinezen , gaande , ten
meincle het 7de bataillon door de aandacht des vijands tot mij,
,te trekken , eenige verademing te schenken. Dit oogmerk
'Nerd bereikt. Ik kreeg intusschen eene menigte dooden en
,gekwetsten 2 officieren en 18 soldaten sneuvelden , en ik
ffzelf met nog 3 kapiteins , 4 luiteuants en 85 onderofficierea
//en manschappen werden gewond."
Tegen den avond eerst trok het bataillon nit die stelling
terug.
Van zijne wond hersteld , vertrok bij den 23 Mei van
hetzelfde jaar andermaal naar Bali , doch kwam aldaar
aan , juist na 's vijands nederlaag bij den nachtelijken aanvoil
op Kasoemba , waarbij de oFperbevelhebber , de generaal-majoor Mi c h iel s, sneuvelde. Het 13d0 bataillou bij bet yea ,
treknaBlis32ofcern108d-oficern
en soldaten , was bij het eindigen van den veldtogt , door
gesneuvelden , gekwetsten en zieken gereduceerd op 20 officioren en naauwelijks 300 onder-officieren en soldaten.
Den 27 September 1849 werd de majoor So rg bevordeml
tot luitenant-kolonel bij het 13d0 bataillon en bij besluit van
den 11 December 1849 , no. 44 ; werd hij voor zijnen betoonden moed en volharding bij de expeditie naar Bali benoemd tot ridder der Militaire Willems-Orde 3d. klasse.
Ruim een jaar na dezen veldtogt vverd hij andermaal geroepes
om voor het vaderland te strijdett. — Sedest jar. 1 ) haddeu
zich te midden onzer bezittingen ter westkust van Borneo
vereenigingen van Chinezen gevestigd , met het doel am, den
bodem, rijk aan edel metaal , tot hun voordeel te bewerken.
Ons goevernement, in overleg met de vosten van Pontinak
en Sambas , liet dit bedrijf toe, en bepaalde zich tot de vordering dat zijne sonvereiniteit zon worden erkend , en dat
eenige belastingent zoucten warden opgebragt. De vereeniging
van Chinezen te Montroda , vormde zieh echter meer en moor
tot eenen afzonderlijken staat. Zij weigerden geboorzaambeid
en schatpligtigheid en deden hear ten laatste tot vend en
eindelijk tot aanranding overgaan.
Deze overmaed en hoon mogien niet geduld en ongestratt
blijven.
Om bedreigde punten te dekken , en om den staat van
zaken terug te brengen op den voa waarop doze was vOcir
het uitbreken van den oorlog , werd cone expeditie derwaarts
gezanden , ander bevel van den luitenant.kalonel S o r g.
Zie de Staats-Courant van 21 November MO.

864
Den 13 Augustus 1850 werd de chef der expeditie met de
eerste atdeeling der troepen ingescheept op de korvet Boreas ,
en kwam daarmede 8 dagen later ter reede van Sambas,
juist toen Pamangkat voor den vijand was bezweken. Op
den 30 arriveerde de tweede afdeeling expeditionnaire troepen.
De overste Sorg bsgreep te regt dat Pamangkat voor de
opstandelingen eene plaats van gewigt was , en dat men der.
halve moest beletten dat zij zich daarin vastnestelden. TerwijI hij zijne plannen beraamde , kwam het overige gedeelte
der expeditie op de plaats aan , en was toen geheel vereenigd.
Den 9 September kwamen al deze troepen op de reede van
Pamangkat , en den volgenden dag word alles tot hunne ontscheping in gereedheid gebragt. De verkenningen werden
door den overste Sorg gedaan en des nachts tweemalen
herhaald ; hij was daarbij meestal vergezeld van den 2den luitenant der Infanterie Do nleben , den 2d0 luitenant der
Genie Maarsch al k , en ook somwijlen vergezelde hem de
resident Witte r. Het terrijn is woest en moerassig. — De
magt des vijands werd geschat op 3500 man , waarvan 700
gewapenden met tjantos , een ijzeren schietwerktuig dat door
twee man gedragen wordt , de overigen verdedigden zich met
lanssu , zeissen en klewangs. — Onze landings troepen bestonden , met inbegrip der meritime hulp uit 20 officieren en 438
manschappen , met 200 man Maleische hulptroepen van Sambas , vergezeld van de gevorderde Koelies. Deze magt werd
in drie kolonnen verdeeld , ern op onderscheidene plaatsen te
landen , ten einde de buitenversterkingen des vijands te nemen
en vervolgens de hootdredoute van het aldaar gevestigde kongsie-huis aan te tasten.
De hoofdkolonne waarbij zich de overste Sorg gevoegd had,
bestond uit twee kompagnien en een btachement van 32 mariniers , benevens 4 Coehoorn-mortieren , zij landden ten 51
uur in den morgen van den 11 Septembe:. Na eenen zeer
bezwarenden marsch , naderde eindelijk dem kolonne de hootdresidentie onder een moorddadig vuur der Chinezen. Het
oogenblik van stormen was weldra gekomen. Onze soldateu
waren on verschrokken ; zij klemden zieh aan de hooge palisaden vast , om die over te klimmen , waren schier alien met
den vijand handgemeen ; — met ondersteuning der 2. kolonne ,
sterk 5 officieren en 82 manschappen der marine , en van
het welgerigte kanonvuur der stoomboot Borneo , werd aldra
de bestorming algemeen ; — de vijand vocht wanhoopig , de
onzen streden met leeuwenmoed , doch weldra keerde de kans
ten nadeele des vijands. De onzen van alle zijden binnengedrongen , door den strijd verwoed , rigtten nu eene slagting
aan , die bij de stralwaardige Chinezen zal in herinnering
blijven. Hij die zich door de vlugt wilde redden , werd door
onze krijgslieden neergeveld.

866
De Chinesche vlag werd gestreken , en de Nederlandsche
geheschen. De overwinning was volbragt.
Na het bestormen der redoute te Pamaugkat was echter
den verdienstelijken overste Sorg door eenen geweerkogel de
regter voet onder den enkel doorboord , waardoor hij genoodzaakt werd het kommando over te geven , echter niet dan
nadat de redoute genomen was , en er de Nederlandsche vlag woei.
De verdienstelijke bevelhebber moest toen het tooneel van
zijnen roem verlaten , en werd vervoerd naar de woning van
den resident van Pontianak , alwaar hij verpleegd werd. Aanvankelijk bestond er hoop dat men hem in het leven zou
behouden , en dat hij geene amputatie van het gekwetste deel
zoude behoeven te ondergaan. Later vorderden bijkomende
omstandigheden die kunstbewerking gebiedend , hetgeen zijn
toestand zeer bedenkelijk maakte , en die eindelijk geheet
hopeloos werd , toen ook buikloop zich daarbij voegde. Uitgeput van krachten , doch even helder van geest als altijd ,
ontsliep hij zacht den 25 October 1850.
Tot eene dankbare herinnering aan de roemvolle diensten
door dezen hoofd ofticier bewezen , bepaalde de gouverneurgeneraal van Neerlands Indien , dat de versterking , welke
op den heuvel Penieboegan aangelegd werd , den naam van
Fort Sorg zou dragen.
Het is binnen den omtrek van dat fort dat het overschot van
den verdienstelijken en te regt betreurden luitenant-kolonel Sorg
met krijgseer in het gezigt des vijands ter aarde werd besteld.
Hij was gehuwd met Catharina Sophia Gaspardine
van Kinschot Roelandsdochter te Batavia in 1848.
Part. berigt.

Zie ZORGH (HENDRIK MARTENSL).
SORGEN (NicoLAAs VAN) was een vriend van Grotiu s.
Zijn albnm A. D. 1601 8°. komt voor op Catalogue of
the collection of manuscript Historical .Documents of C. 4.
van Sypesteyn, p. 131.
SORGEN (PHILIPPus VAN), zoon van Johan van So rg en en Catha ri na van Vliet, dichtte in de tweede helft
der 17. eeuw en overleed den 25 Maart 1677, als student in
de Godgeleerdheid te Utrecht.
Men heeft van hem :
Dichtkuudige zielezangen, ook van onderscheidene andere
Zang-lievers: met een aanhangsel van dezelfde materialen tot
in 2 deelen , tweede druk , 1679.
Utrecht by Willem Clerck
In 1730 verscheen te Utrecht bij J. van Pool sum de
SORG (HENDRIK).

laatste druk.
Men vindt ook van hem eenige liederen in de Geestelijke
Gezangen, vergaderd door A. van Loo en in het Bundeltje
(7. dr. Gron. 1738).
uitgekipte Geestekke Gezangen.
55
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vertaalde bet in 15,23 door Luth er vervaardigde
Lied Nu frewt euch Zieben Christen gmein, dat de dagteekefling van 19 Fehr. 1875 voert.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb. ; Cat. d. Bibl. van
Letiork., D. I. bl. 253. D. III. bl, 79, Nay., D. VI. hi. 308. D.
VII. hi. 62.

SORIOUS of SORIOUE (J.), een teekenaar nit het midden der 17* eeuw. Men beeft 13 geetste prenten van dezen
Amst.
meester , voorkomende in Het ontroerde .Nederland.
1676 in 4°.
goed geteekend , en de gezichten
Zij zijn , volgens Kr a in
naar de natuur.
Zie Kramm.
SOSIUS of ZOESIUS (THOMAS) , te Amersfoort geboren ,
doctor in de beide regten te Leuven (1570), werd den 18 April
1572 raad en procurenr-generaal van den Hove van Utrecht en bekleedde van 1578 tot 1579 het ambt van rentmeester-generaal. In
1583, ten gevolge der troubelen vertrokken , werd hij in
1584 eerst buitengewoon en drie jar. later gewoon hoogleeraar in de regten te Leiden. In 1593 verkreeg hij , op zijn
verzoek can eervol ontslag , en vertrok naar Duitschland ,
waar hij hoogleeraar te Wirtsburg werd. Hij sehreef CON-

ntentaria in codicem.
Zie van Beminel, Beschrijv. van Amersfoort, bl. 438 ; Siege nbe ek, Gesch. der Leidsche Hooges., D. II. bl. 63 ; Acadordsch Tijdschrift voor het Koningr. der Nederl.,
hi. 228 ; Val. Andreas,
Fast. Acad. Lovan., p. 198 ; V erhoeven bij Matth., Rer. dimersf.
scriptores, p. 541 B u rman, Syll. Epist., T. I ; Epist. X, CXIX,
DCXXXII ; Burman, Traj. erud., p. 468 ; K ok ; Kobus en
de Riveeourt.

SOUCHAY (JACOB CHARLES), gedurende dertig jaren bij
de Waalsche gemeente te Naarden en Leiden. Hij was lid
der Maatsehappij van Letterkunde en overleed in 1609.
F au re van der Wilt hield eene lijkrede op hem.
De Bibliotheek der Waalsche gemeente te Leiden bezit
van hem:

Inventaire dee livres et papiers appartenane an Synode Trallon
de la Republique Batave , qni ee trouvent daze le Depet confie
a la garde de l'Egliee Wallonne de Leide , preeente an Synode ,
assemble it Zierikzee le 9 juin et jour suivane de l'annee
1 SOL 1?Jzev2plaire original. Ma de la main. de l' "Ictivaire
J. C. Souchay paeteur a Leide , 11 feuilles , avec des textee
eapplementairee juequ' a l' annee. 1808. ft
Reglemene etc. impr. par ordre du Spode assemble 4 Bergen-opZoom , en Mai 1792, Rotterdam chez D. Vie 1793 4°,
kiserfolie avec deer additions manmecrites de J. C. Souchai.
Hij gaf in het lieht:
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de Bhaftpn,
Correspondante entre Monsieur l' Archevoque
et Monsieure les Pasteur, de l'Jylie Reformee donsietotiak
8 Paris ; I laquelle on a joint le Resume des conferences,
qui ont eu lieu entre les Pasteure Presidens du consistoire,
appellee 8 Path., par lettres closes, pour assister au *acre de
leure Malestee depuie le 7 Fremaire (27 Nov.)
An 2CIII (1804) jusqu'au 30 (20 Dec.) inclueivement. Leyde
1807 in 8°.
Diecoure prononce dans l'Egliee Wallonne de Leide, I l'occusion du deces de feu mr. S. F. J. R., Prof. en niol. et
eu langues Orient. et Pasteur de la dile .Eglise par .7. 0. S.
l'utn de 8e8 collegues, le 13 Dec. 1807. Leide, 1808. 8 °.
Zie Hand. d. Maats. v. Letterk., 1809, bl. 5; Geclenkschrift, 53;
Cat. de la Bibl. Wallonne a Leide, p. 1. b. 8, 28, 40; Naomi. d.
Predd. te Leiden. (uitg. van Iterson) hi. 162.

SOUDAN (GuILLAtimE) , sedert 1653 predikant bij de
Waalsehe gemeente te Nijmegen word in het volgende jaar
als hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Hoogeschool
aldaar verbonden. Van wangedrag besehuldigd , onttrok bij
zich door de vlug,t aan e gereesde regtsvervolging , waarna
hij bij verstek , uit de stad en haar gebied verbannen
werd (1(60.)
Lie Bouman, Gesch. d. Geld. Hoogs., D. I. bl. 251. D. II. W.
655.

SOUKENS (JAN), waarschijnlijk in bet midden der 17°
eeuw te Bommel geboren leerde de kunst bij Johan nes
Vorster man, en sebilderde Rijngezigten met figuren ,
schoon van kleur en geestig van behandeling. Zi,jn etskunst ,
die zeldzaam voorkomt, is met een ligte naald geestig en
verdienstelijk bewerkt.
Zie Kramm.

SOITKENS (OusBMT), zoon van den vorige , word in 1685

te Bommel geboren leerde de kunst bij zijn vader , en sehilderde landsebappen. Hij overleed atdaar in 1760.
Zie Houbraken, D. III. bi . 202;
Willigen, D. I. bl. 324; Kramm.

an Eynden en van der

SOUKENS (HENDRIK) , broeder van den vorige, werd in
1680 te Bommel geboren. Hij bezocbt Rome, doch kwam
met een gekrenkte gezondheid , gevolg van zijne uitspattingen ,
in zijn vaderstad terug waar bij , in 1711 overleed.
Volgens Immerzeel, bezat hij talent in bet historiele en
zinnebeeldige yak , en in het landscbap , en was een bekwaam
teekenaar met de pen en 't penseel, blijkens de van hem
voorhanden teekeningen , studien naar antieken en het levend
model
55.
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Zie Houbraken; van Eynden en van der Willigen;
Immerzeel; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt.

SOULAGE Jr. (A.) , dichter • van tooneelstukken in het
laatste der 18. eeuw. Men heeft van hem:
De Kuyper , kl8p. met zany , gee. n. h. Fr. Proza.
Amst.
1786.
De verhinderde zelvmoord, blsp. n. h. Fr. Proza. Le Fou
Baisonnable van Patna. Aid. 1787.
De zeyepraalende Voltaire op zijn 8terf6ed, of de Bedroogene priesters, &8p. gee. n. h. Fr.
Aid. 1787. Met portret
V. Voltaire.
Ook vindt men een gedicht van hem onder de Gelegenheidsgedichten van het Tooneellievend Genootschap onder de zinspreuk: Oefening baart kennis.
Zie van der A a , N. B. 4. C. Woordenb ; Cat. d. Maats.
Ned. Letterk., D. I. hi. 254, D. III. bl. 157.

v.

SOUTELANDE of ZOUTELANDE (MADAME DE), haar
familienaam was Lindere r. Zij huwde eerst So u telande,
en later den Franschen ingenieur Boisson , en verzaakte het
protestantisme waarover zij later eene zamenspraak uitgaf,,
getiteld : Babylone dernasquee , 1727 in 12°.
Zij vertaalde de ilanwysing der heilsame politike gronden en maximen enz. , onder den titel Memoires de Jean de
grandpensionaire de Hollande, a Ratisbonne chez Erasme
Kinkins , 1709 12°, en Defense de la medicine contre lee calomnies de Montagne par le siear de Beverwyck ; Lettres de Mademoiselle Anna Marie Schurmans ; Introduction aux medicaments de Hollande , par le sin,. de Beverwyck , Le tout traduit du Ilollandais. Paris, Rebuffe, 1730 2 t. in 12°.
Memoires de la famille et de la vie de Madame de ,
contenant plusieurs particularite8 du gouvernement de la Bepublique de Hollande. La Haye , II. van Bulderen, 1710 12°.
Eloge de la medicine et de la chirurgie (van Beverwyck.)
zie Nay., D. VI. bl. 327. D. VII. Id. 156, 236. D. VIII. hi.
339; Gazette de Leipzig,

1728. p. 563.

SOUTEN (J. W. vAN) schreef :
Lijkpredikatie over Do. G. H. Petri.
Zie van Mourik, Baarnl.

4°.

SOUTENS (MARIA) , eene schilderes uit de helft der 17e
eeuw. Zij gaf den 22 October 1657 een door haar geschilderd Miniatuur stukje aan de Confr6rie te 's Hage ten geschenke.

SOUTER, of SOUTERIUS (DANIEL) werd te Vlissingen
geboren , in 1609 predikant te Kampen , wear hij van de zijde
der Remonstranten met veel onaangenaamheden te worstelen
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had. Hij nam dus in 1615 bereidvaardig het beroep naar
Haarlem aan , en overleed er in December 1634. So ut er
was een voortreffelijk godgeleerde en beoefende ook de Latijn.
ache poezij.
Hij ga1 in het licht :
Palamedes 8. de tabula lusoria alea et varils ludi8 h&j III,
ook in Jo h. M eursii Graecia ludibunda, en in J ac. Gronovii Thes. antiq. gr . I'. Vii.
Paedagogus divitum de luxu et vero opum usu.
Tract. cui bonis male it 8. Pharmacum afflicti animi. L. B.
1622. 8°.
ihrenodia.
Van 't amps der Kooplieden.
Van de Bankroetiers.
.De paedagoog of leermeester van de ryken.
Twee boeken van verscheide Tuisch-spelen.
be uitvaart van den koning van Groot-Brittanje.
Haerlem ,
Praedicatie over 't 8terven van Prins Maurits.
1626. 4°.
Liedeken8 op de Psalmen David, Uyt 1712. 8°.
Den nugteren Loth in 28 Predikatien. 4°.
Troost-Basuyne op alle Klaegliederen der Christenen , midden
onder 't moortgeschrey der verwoestende oorloghe. In Bohemen,
Oostenryck enz. A msterd. 1628. 8°.
Waere Kerck-ganyh dat is nootwendighe aenwysinghe des
rechten weghes tot 't yheloof vorderende yhehoor des ghepredichten godd. woords teghen d'aenvechtinghen des vleesch, weerelic , Sathans. Ghemaeckt door D. de Zouter.
Sene-Boher, brandende bosch, uyt welckers voncken d'overgroote victorie van de stadt 's Hertogenbosch, door Gode sonderlinghe ghenade op d. ii Sept. 1629 (tot onzer &ler vreughde)
ontstaen is. Met een vriendelijcke onderzoysinghe.
Haarlem,
1630, geheel in den preektrant van dien tijd , en rijkelijk
voorzien van allerlei voorbeelden en aanhalingen uit de H. S.
Eben-Ezer, tot hiertoe &eft one de Heere geholpen, waervoor wij schuldigh sijn dancksegginghe van weghen de groote
victorie over de vermaerde stadt Bosch, welcke God Almachtigh (uØ Syne grondlooze barmherticheydt) deze landen toeghesonden heeft op den 19 Aug. Anno 1629. Haarl. 1630
waarin eenige bijzonderheden voorkomen , die hij geene andere
onzer geschiedschrijvers te vinden zijn weshalve J. Bossch a
in zijn Neerl. Held. te land er eenige uittreksels uit mededeelt.
Hemek-Baracha, vallis benedictionis S. Belyidos, magnique
ilium et memorabilis belli (quot a 1629 in Belgio a Belgic
confoed. gestum), Narratio eucharistica.
Han. 1631 40•
Zie Veeris en Paauw, Vern. Kerk. Alphab.. bl. 192; Moonen, Naarnketen, bl. 37; Mourik, Naaml. ; Cat. Muller , b1.109;
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Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. H. bl. D. III. bl. Rogge,
Bibl. v. Contra-Rem. geschriften , bl. 146; Abcoude, Naamr.;

bl. 23; Bosscha, t. a. p., D. I. bl. 431, 460 By/. 14-21;
Kobus en de Rivecourt.
SOUTER (A.DRIAAN) , portretschilder. Hij sehilderde o. a.
de afbeelding van den Utrechtschen hoogleeraar C arolus
Delm a tins, act. 46. A°. 1642.

Lie Kramm.
SOUTMAN (PIET.), schilder , graveur , etser , werd ontreat 1580 te Haarlem geboren , was een der beste leerlingen
van Rubens, en muntte als historie- en portretschilder nit.
Hij schilderde aan de hoven van Berlijn en Warschaw , en
hield zich tussehen 1626 en 1646 te Antwerpen onledig met
het graveren van een menigte prenten , naar • eigene inventie
en de schildenjen van anderen.
Nagler vermeldt 58 stuks zijner graveerwerken , meest
naar It ens en van D ij c k , waarbij Kramm nog anderen voegt. Jonas Suyderhoef, J. Louys, P. van
Sompel waren zijne leerlingen. Volgens Pill, in gton is
het jaar van zijn overlijden 1653 doeh volgens K ramm is
het onbekend.

Zie Houbraken; van Eynden en van der Willigen;
Immerzeel, Kramm, Theod. Schrevelius, Beschrzjv. van
Haarlem, bl. 383.
SOUW (JAN VAN DER) , dichter uit de 2de helft der 18de
eeuw. Men vindt van zijne poezij o. a. in Boekz. d. gel. wer.
1766 in bl. 110-112.

SOUW (Wunumus VAN D.) , kwam als proponent 13
Mei 1736 to Garderen , werd in 1747 predikant te Hien en
Dodenwerd.
Hij gaf eene Leerrede in het licht ter bevestiging van Do.
C. S. Duytsch in 4°.
Zie v. Mourik; Naaml. ; H. de Jongh, Prcdd. v. Gelderl. ,
bl. 462; Keppel, Naaml. v. Fred., bi. 147.
SCUW (HENRICUS VAN DER)
in 1744 predikant te Soest ,
in 1746 te Naarden , is schrijver van Missive wegens de ge
steldheid der algemeene Foote vergadering des Oeconomischen
Talcs , gehouden binnen Haarlem , den 15 Sept. 1778. Amst.
,

-

1778.
Zie Paauw en Veeris, Kerk. Alph. ,
wereld, 1778b. bl. 416.

bl. 193 Boekz. d. gel.
;

SOWLE (J.) schreef :
Ondersoek over het negende Capittel can de Romeynen.
Lie M our ik , Nactml.
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SPA AN ( AGATHA VAN) , to Rotterdam geboren heoefende
de Nederlandsche podzij in het laatst der 18. eemv.
Zij was honorair lid van het Haagsche dichtgenootsehap ,
Men vindt in de Proeven van
ifunstliefde spaart geen vlijle
Poeticize Mengelstoffen door het Genootschap uitgegeven , een
harer gedichtjes , de Christen getiteld.
Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb.
SPAAN (GELENus), koopman te Rotterdam , beoefende de
Nederduitsche poezij in den genootschappelijken geest der 18e
eeuw. Men vindt zijne poezij in de Menyelstojen van 't
Haagseh Genootschap , Lijkredenen , enz.

"Le v. d. Aa.
SPA AN (REINIER VAN), even His de vorige , lid van 't
Haagsch Genootschap , en dichter.
Zie v. d. A a.
SPA AN (REINIER VAN) , zoon van J oh an nes van Spat.

(die volgt) , raadsheer in den Hove van Holland , mengde zich ,
even als zijn vader, in de politieke troubelen van de yolkspartij , en beoefende de diclitikunst.

Hij gaf ook met zijn broeder Pieter, Jo an nes v an
der Linden en Did. L ulius, in het licht

Rechtsgeleerde ooservatien, dienende tot ophelderiny van verscheide cluistere passages uyt de Inleidinge lot de Ho/2. Redd,
gel. van wijlen H. de Groot. 's Gray. 1777. 8°.
if illen
Nooclige verdeediginy legen zeekeren brief van mr.
Schorer , over de uitgaal van deszelfs antwoorden op de XXX
Recht<s)yel. vraagen, enz. 's Gray. 1777. 8°.
Derail rechtsyeleerde vraagen nit de Inleidinge tot de Boll.
enz. 's Gray.
Rechtsyel. van wijlen mr. Hugo de Groot,
1776. 8°.
Lie D. VII, VIII en IX der werken van Kunst worth door arbeid
verkregen ; A. van Haien, Panpoet. Batav., bl. 232; Sebotel,
Kerk. Dordr., D. V. bl. 430; v. Doorninek, Anon. en Pseud.,
N°. 3195, 4699, 5107.
SPA AN (PIET. VAN) , broeder van de vorige , studeerde
to Leiden in de regten en werd Griffier van den Raede en
Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze, mitsgaaiers
Hij was een
Rentmeester der .Exploicten van denzelven Bade.
verdienstelijk regtsgeleerde en letterkundi,,, e. Zijne beide Disin 1765 , en de
sertation. de Antiphonte, oratore Attico ,
senatus.consulto de imperio Vespasiaxi apud Gruterum, Tom V.
p. 242 spurio , in 1769 verdedigd , warden door de schrijvers
der Bibl. Hagana geprezen.
De eerste was echter het werk van D. R uhn ken ins,
ander wien ze publiek verdedigd werd. Later sehreef hij
Verhandelingen over he , rechtsgebied in Rolland en trast-
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_Friesland onder de regeering der Graeven uye de huyzen van
Holland Henegouwen en Be,yeren. 's Gravenh. 1780. 8°
Hij huwde jonkvr. Oath. Klepo le de Norboroug.
,

Zie Bergman, Prctefatio ad D. Ruhnkenii Opusc. Ed. ult.
L. B. 1828. p. XX; Bibl. Hag. Cl. III. fasc. 1.p 227; J. Spex,
Nagel. Ged., bl. 78, 172; Schotel, Kerk. Dordr. , bl. 430, 431;
Cat. d. Maats. v. Ned. Letter/c. ,
D. III. bl. 317; Arrenberg,
Naamreg. ; V. Doorninck, Anon. en Pseud. , N°. 3195, 4699,
4834, 4981, 5107, 6447.
SPAAN (GERRIT 'FAN) , den 12 Febr. 1651 te Rotterdam
geboren en aldaar den 28 Augustus 1711 gestorven. Volgens
Rabus was hij van beroep bakker , doch voegde hij er bij ,
ndie wat meer wist als de baas hem aan den trog geleerd
had." Hij beoefende de geschiedenis zijner geboortestad en de
Nederduitsche poezij. Zoo gaf hij eene Beschrzjviny van .Rotterdam en eeniye omliggende dorpen; met ant/lent. stukken.
Rott. 1698. 8°. Herdrukt aldaar 1713 en 1738. De 3cle dr.
vermeerd. m. platteyr. v. 1488. 8°.
Bet nieuzo Oost-Indisch kids, gebouwt in de Boomtje8 tot
Roil. Rott. , 1698. 4°, herdrukt 1711 (in dicht).
Op/comet der Oostindische compagnie, met de voornaamste
landt- en zeegevegteu; (trsp.) verhandelt en vertoondt in Batavia
voor den yeneraal en raaden van Indien. 2de dr. verm. en
verb. en. Rott. 1711. Voor den auth. kl. 8°. (in dicht.)
Asiatische weywilser.
Rott. 1694. 8°.
Rott. 1691.
Gelukzoeker over zee of Afrikasche weqwiizer.
Rott. 1694. 8°.
Schermschool der stuurlieden of het leven van Louwtje van
Zevenhuisen. Rott. 1700. 2de dr. 8°.
Gedenkwaardige geschiedeni,en.
Rot t. 1701. 8°.
Gedichten op het Mile van 1748 en de algemeene vrede.
Rott. 1748. 4°.
frekelijksche markdaagsche Rotterdamsche Boere-kermis, verhalende losse yerugten, loopende tiidingen en ware geschiedenissen. Rott. 1703-1704. 4°.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. , D. V. bl. 314;

mr. Bodel Nyenhuis, Topogr. lijst , n°. 1174, 1219; Cat. Mul
ler , 1859 , n°. 2516 ; Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. I b. bl. 196. D.
II. bl. 126. D. III. bl. 80; A b con d e, 2de Aanh., MA 41; A r re n b erg,
bl. 482; Muller, Cat. v. portr. ; Verwoert; Rabus, Boekz. v.
Europa, 1694b. bl. 386; Kobus en de Riveconrt; v. Doorninck, Anon. en Pseud. , N°. 756.

-

SPA AN Jr. (GERRIT VAN) , van dezen heeft men :
Dorirnan en Illelanide, of het .drmoedig Huisgezin, trep. n.
h. Fr. l'Hermite on le Tableau de l'Indigeonee yev. Rott. 1775.
Adelaert, of de Zegepralende Deuyd ; trep. gev. naar JenAid. 1776. 2
neval, on le Baruevelt Fran9ai8 van Mercier.
St. m. pl. gr. 8°.
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Zie Cat. d. Picots. v. .Ned. Letterk., D. lb. bl. 196; y. Doorninek, Pseud. en inon., N.. 137, 1327.

SPAAN (J.) leefde in de tweede helft der 18e eeuw en
maakte zich bekend als teekenaar. Bij voorkeur teekende hij
Wintergezichten.
Zie Kramm.

SPAAN (Louis) schreef
Korte ?Deg tot de Nederlandsche Militaire Exercitie.
1681.

Leeuw.

Zie A beoude, Aanh. , bl. 338.

SPAAN (NicoLAAs) schreef
Over den Zendbrief van Judas. Dordr., 1723. 8°.
Noodwendig berigt aan den Heer P. Poerat wegens het
saligmakend geloof der oudvaderen.
Over het saligmakend geloof.
Dordr., 1731. 8°
ZieMourik, Naaml.

SPANN (JOHANNES VAN), in 1720 to Rotterdam geboren ,
studeerde te Leiden, werd in 1747 predikant te Hensbroek ,
in 1749 te Aalsmeer,, in 1751 te Rijswijk , in 1752 te
Leiden en in 1762 te 's Hage. Eerst de zijde van het Oranjehuis toegedaan , koos hij later die der Staatsgezinden. Des
avonds van den 17 September 1786 in de Groote-kerk over
Psalm XCIII : 1 , #De Heere regeert", predikende, maakte
hij die woorden op de tijdsomstandigheden toepasselijk , en
sprak hij tot lof der Patriottische gewapende genootschappen ,
in wier vaandels hij .de Heer is mijn banier" wilde geplaatst
hebben. Ook bad hij in het nagebed niet voor den erfstadhowler. Sedert beklorn hij het gestoelte niet meer. Eene
bezetheid op de borst , waaraan hij meer onderhevig was,
noodzaakte hem ziin emeritaat te vragen , dat hem door de
Staten van Holland den 17 November 1786 met behoud van
eer en tractement werd verleend. Sedert hielt hij zich te
'S Hage, Leiden en Amsterdam op , waar hij den 19 Januarij
1789 , in den ouderdom van 64 jaren overleed. Hij bad
groote gaven voor den kansel , waarvan ook zijne Kerk rede
ter inwildinge van de nieuzoe en verbeterde Psalrnberiftning , op
den XXV van Herfstinaand 1774 le 's Rage isitgesproken in
zijne stoute kerkreden bii gelegenheid der plechtige aanvaardinge
van het Stadhouderliik bestuur over de Nederlanden ten bewijze
strekken. Ook had hij in zijn tijd grooten naam als dichter.
Zijne kunstbroeders noemden hem #de christen Flaccus",
.een der meest beminde voedsterlingen Muzen." Zijne gedichten , waaronder zeer uitvoerige , vindt men in de Proevets van
Poet. Mengelstoffen, uitgegeven door het kunstg. Kunstliefde
spaart yeen vlijt.
Ook vindt men in de Verz. van Gedenkste
in Nederland door P. Tansareten, een vierregelig grafschrift
-
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van hem op den raadpeneionaris P. Steyn, en in van H a1 e n's Panpoetio zijri Dankoller aan het kunstgenoots. onder
de spreuk Kunst wordt door arbeid verkregen.
Athter zijn
bovengemekie Korte Kerkrede ter plechtiye aanvaardiny van
het Ertstadh. vindt men zijn Vreugde- en zegengales, WilZei
V toegezongen.
Bij de uitdeelin,g van den gouden eerepenning aan
Bilderdijk , in 71 Gen. Kunstlielde spaart geen vlijt. 's Gray. 1781.
Hij bevorderde de dichtkunst , was lid der commissit ter
verbetering van het Psalmgezang en mede-oprigter van
Kunstliefde spaart geen vlijt.
Ook was hij geen vreemdeling
in de geschiedenis onzer letterkunde en voerde zelfs een letterkundigen strijd over den vervaardiger van het Wilhelm. van
'Nassouwen. Hij was lid der Maatschappij van Nederl. Letterkande , die nog eenige handschriften van hem bezit.
Er bestaan twee portretten van hem.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. bl. 314;
Schotsl, Kerk. .Dordr. , D. II. bl. 427; Konst- en Letterb. , 1789,
No. 27; Boekz. , 1789. Jan. , bl. 122; Handel. d. Maats. v. Ned.
Letterk. , 1789, bl. 1; Gedenkboek, bl. 53; Cat. der. Maats. van Ned.
Letterk. • D. I. IA. 67; Glasius, Godgel. Nederl. ; Streso, Kerkr.
over Hebreen XIII : 20, 21; Brans, Kerk. Reg., b1.3, 52. 145 , 149;
Spex, Nagel. Ged. , bl. 101; Mnemosyne door H. W. Tydeman en
N. G. van Kampen, St. VII; R. H. van S om e r en en Mr. P. A.
Brugmans, Over het volkslied Wit/i. van Nass. ; Sch otel, Het
oude volksl. opgeheld. ; Dez., Gedachten over het oude volksl. enz. ;
J. E. Voet, Nagel. Ged., bl. 198; van Iperen, Gesch. v. h.
Psalmgez. ; Muller, Cat. v. portr. , Verwoert; Kobus en de
Rivecourt; V. Doornink, Anon. en Pseud., N. . 961.
SPAEN (ALEXANDER SWEDER rijksvrijheer van), heer van
Ringenberg Haminckelen en Hardenstein , aistammeling van
een zeer oud adelijk geslacht uit Minden oorspronkelijk ,
dat ook in Gelderland eenige bezitting had. In zijne jeugd
was hij bevriend met den kroonprins van Pruissen , later r ede rik de Groote. Toen Frederik door zija vader getiranniseerd werd en men hem tegen zijn zin aan eene vrouw
wilde koppelen , besloot hij , in 1730 , door eene geheime vlugt
zich aan 't gezag zijns vaders te onttrekken. Under de jonge
otlicieren , die in 't geheim deelde , behoorde met Katt en
Keith ook van Spa en. Door onvoorzigtigheid van den
luitenant Katt, werd het ontwerp ontdekt. K eith ontvlood
het gevaar naar Holland en van daar naar Engeland , de beide
andere werden gevangen genomen. K att, die verzuirnd had
Lich bij tijds van zijne geheime papieren te ontdoen , werd
outhoofd. Van Spaan wist eenige briefjes van den kroonprins in te slikken of heimelijk te verbergen. Hij ontkwam
bij gebrek aan bewijzen , den dood , doch werd gevangen gezet op de citadel te Postdam. Eerst in 1731 verkreeg hij ,
door toedoen van den Hollandsehen gezant te Berlija , baron
,
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van Reede, heer van Ginkel , zijne vrijheid. Hij spoedde
zich naar Holland , werd kapitein in dienst der Staten , van
tijd tot tijd bevorderd , en eindelijk generaal-majoor der araerie , welke waardigheid hij bekleedde tot zijn dood in 1768.
Fr ederik bezocht hem ap zijn landgoed Bellevue to Kleef
en verhief hem tot den gravenstand. Hij huwde Elizabeth
Agnes Jacob, gravin van Nassau la Leeq.
Zie Vehse, Gesch. des Preus. Hots, Th. III; Kobus en de
Rivecourt; Verwoert.

SPAEN LA LECQ, (WILL. ANNE baron van), eenige zoon van
den vorige , werd den 26 Dec. 1750 geboren. Na zijne studien to
Utrecht volbragt te hebben , word hij in 1769 burgemeester to Elburg. In 1786 liet hij dien post , ten gevolge van toenemende
onlusten , varen. Drie jaren later aanvaarde hij wederom dit
ambt , 't geen hij tot 1795 bekleedde. Reeds vOor dice tijd had
hij in onderscheidene betrekkingen getoond dat de belangen van
vaderland en vrijheid hem ter barte gingen. Na 1795 begaf hij zieh
naar zijn buitengoed Bellevue , trad daar op als president van het
kanton Kleef en als grootmeester der wapenen van 't koninkrijk Holland tot in 1810 toen hij doze posten overliet. Na
de verandering van zaken , keerde hij naar zijn vaderland terug , en word lid der notabelen , president van den hoogen
raad van add l , lid der ridderschap van Gelderland (1816),
lid der eerste karner van de staten generaal (1815), kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw. In al doze
betrekkingen verloor hij de beoefening der letteren en wetenschappen niet nit het oog vooral trok de geschiedenis van
Gelderland zijn aandacht. Alle bronnen , die voor hem open
stonden , werden door hem gebezigd en de behulpzame hand
van geleerden ingeroepen. Hij was lid van vole buiten- en
inlandsche geleerde genootschappen. Zijne echtgenoote , Anna
Bentin ck, schonk hem 5 zonen en 7 dochters , van welke
slechts 3 cler laatste hem overleeiden.
Hij gaf in het licht :
in 4
Oordeelkundiye inleidiny tot de It ist. van Gelderland,
dn. Utr. , 1801 - 5. 8°,
Historie van Gelderland (waarvan alleen het eerste deel het
licht zag). Utr. , 1814. 8°.
Proeve van hist. en oudheidkunde. Utr. , 1805. 80. (Aileen
het eerste deel zag het licht).
Ilistorie der Heeren van Amstel , van lisselstein en van
lifynden, tot ophelderiny van liVagenaar met wapens en tabellen.
Den Haag, 1807 8..
Brierzoisseling met Kluit en van irijn over den oorsprong
van 't geslacht van Brederode in van W ij n's Huiszittendleven.
2do D. lste St.
Verhand over de crimineele ordonnantie van Koning Philips
in Gelderland. Arnhem, 1 7 94. 8°.
-
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pl.
Verhandeling over 't regt van de Jagt op Veluwen. z.
1784. 8 0 . Door anderen aan van Hasselt toegeschreven.
De Maats. van Ned. Letterk. to Leiden bezit van hem in hands :
Lij8t van woorden en oude Charters , Brieven en Handvesten
A— S.
voorkomende , alle volgens den Nederduitsch,en tongval.
83 bl. fol.
Ruin 80 eigenhandige Brieven door den Baron W. B. van
Spaen La Lecq aan P. van Musschenbroek , tusschen de jaren
1802 en 1816 geschreven, voornameliik de vroegere Nederlandsae , in 't byzonder de Utrechtsch,e en Geldersche geschiedenis
betrefende. 4°.
Eene verzameling van 253 brieven aan Prof A. Kluit geschreven door 92 geleerden enz. van den jare 1760-1806 ,
waaronder van IF: A. van Spaen in een fol. portef.
Zie Handel. der Maats. van Ned. Letterk. ; D. I. bl. 62, 83. D.
bl. 29. D. IL bl. 21, 110, 111. D. III. bl. 334; Nieu we nhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; van Doornink, "hon. en Pseud., N°. 4807, 4845; Gal. d. Contemp.

SPAEN TOT BILJOEN (JoHAN FREDERIK WILLEM, baron
van), beer van Ringelerberg , Rosande en de Werfhorst , raad
en eerste rekenmeester van Gelderland. In lateren tijd , na
het bedaren der omwentelingskoorts , werd hij tot lid van het
departementaal-bestuur atingesteld , en bleef in hetzelve tot dat
ten jare 1807 , de landdrossten benoemd werden. In 1791.
werd hij door den stadhouder tot curator der Geldersche Hoogeschool aangesteld , doch in 1795 van dien post ontzet, waarin
hij echter in 1802 hersteld werd. Met warmte behartigde hij
de belangen der hoogeschool. Ook was hij een ijverig voorstander van kunsten en wetenschappen. Sedert 1797 onthield
hij zich jaarlijks een maand buiten 's lands , om de belangrijkste wetenschappelijke inrigtingen gade te slaan en na te
sporen. Bij besluit van den souv. vorst van den 18 Januarij
1814 werd aan van Spaen opgedragen , de comnnissie tot
organisatie van het hooger ondervvijs mondeling of schriftelijk
met zijnen raad bij te staan. Weldra zag hij zich tot curator
der Utrechtsche Academie aangesteld , en woonde , in die betrekking nog in 1827 haar feest bij. Maar ten zelfden jare
stierf hij in tachtig jarigen ouderdom.
Zie Goudoever, Oratio de Petrarcha in Ann. Ac. Rh. Traj.
1827-1828; Bouman, Gesch. d. Geld. Rooges., D. I. bl. 34.
D. II. hi. 462-476, 482, 626; Kobus en de Rivecourt.
SPAENDONCK (GERARD. VAN) , beroemd bloemschilder,,
werd den 22 Maart 1746 te Tilburg geboren. Zijne ouders ,
zijne bijzondere aanleg voor de kunst ziende , plaatsten hem
te Antwerpen bij een meubelechilder voor zes jaar , tegen een
jaarlijksch lecrgeld van [ 300. Toen de leerjaren ten einde
waren , hood zijn meester hem f300 's jaars aan , zoo hij bij
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hem wilde blijven. Op dezen tijd werden in het kamp bij
Breda groote toebereidselen gemaakt tot een feest ter eere
van prins Willem V. Van Spaendonck begaf zich derwaarts en werkte er mede aan de decoratien. Voor het daar
verdiende geld , begaf hij zich , met zijn vriend van Ber chem,
ook een meubelschilder , naar Parijs , waar hij spoedig vermaardheid verkreeg. Een edelman , La valle tto genaamd ,
zelf een kunstoefenend lief hebber , nam hemlifals vriendl ibij
zich. Acht jaren lang bragt hij des zomers op diens prachtig buitenverblijf door en des winters op de Louvre , waar men
ten zijnen dienste op het plat van dat gebouw , aarde deed
aanbrengen voor het aankweeken van bloemen. Van Sp ae nd o n c k schilderde een menigte platen en bloemen voor den
kruidtuin. In 1801 bestond de aldaar voorhanden verzameling
tilt eenige duizende bladen van bet keurigst perkament , alle
door kundige meesters geschilderd. Voor elk zoodanig blad
werd 100 francs betaald. V an S p a en donck ontving dien
prijs voor het geringste takje van een plant of bloem. Gedurende de omwenteling leed hij zware verliezen , doch die werden eenigzins vergoed door zijne benoeming tot professor in
de iconographie bij den Plantentuin , met eerie jaarwedde van
6000 francs en andere voordeelen , onder welke vrije huisvesting in een prachtige woning , dezelfde , die vroeger door
B uffon bewoond werd. Des zomers gaf hij drie maanden
openbaar les in de bibliotheek van den kruidtuin. Zijne leerlingen waren meest jonge dames van den hoogen stand. In
de voornaamste kabinetten en galerijen van Europa vindt
men heerlijke bloem- en vruchtstukken van zijn penseel ,
en schoone fruitteekeningen in crayon. In cahiers van vier
platen gaf hij een prentwerk in het licht, getiteld : Fleurs

dessinges d'apres nature ; recueil utile aux amateurs , aux ieunes artistes, aux &eves des &vies centrales et aux denimMum de manufacture.

Hij was lid van bet Nationaal Instituut en van het Legioen
van Eer,, en overleed te Parijs den 13 Mei .1822. Zijn portret wordt gevonden in het lithographisch prentwerk Portraits
des artistes modernes. Livr. IV en bij Immerz eel.
Zie van Eynden en van der Willigen; Immerzeel;
Muller, Cat. v. portr.

SPAENDONCK (ColiNuis VAN) , broeder der vorige, werd
den 7 December 1756 te Tilburg geboren. Hij ontving zijne
eerste opleiding in de kunst te Antwerpen , vervolgens van
H erreyns, die aan het hoofd stond der door hem te
Mechelen opgerigte kunst-academie. Van daar begaf hij zich naar
Parijs , waar bij hetzelfde kunstvak van zijn broeder verkoos.
Hij slaagde naar wensch en schilderde vele bloemen en vruchten voor de vermaarde porselein-fabriek te Sevres. In de door

Landon uitgegeven Salons vindt men kabinetstukjes van de-
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en meester. Ook exponeerde hij op de tentoonstellingen te
Amsterdam. Hij overleed te Parijs in Jan. 1840.
Zie van Eyndon en van der Willigen; Immerzes1;
Kramm.
SPAENSZ (CouNELIA) , huisvrouw van Jells Spaens z.,
staat aan bet hooid der Ulreehtsche martelaren. Beschuldigd
van in haar huis de predikanten Sch eele Gerrit en A gg a e U s te hebben gebuisvest en aldaar predikatien toegelaten te
hebben , werd zij met 62 personen gebannen.
Zie Kist en Royaar ds Kerk. Arch., (de ser.) D. V. bl. 424.
SPAL (AtRAtiAm TAN), dichter,, bloeide id den aan yang
der 18e etuw. Zij. Dichtoefeningen , Amst. 1792 , geven
hem een plaats wider de dichters van den derden rang.
Zie v. d. A a , .N. P. A. C. Woordenb.
SPALL (THEoDoRus VAN) werd den 16e. Febtuarij te
Utrecht geboron. Zijne geboorteplaats was tevens de plants,
waar hij zijne opvoeding genoot en voor het predikambt werd
gevormd. In 1816 werd hij onder het getal der proponenten
aangenomen , en achtereenvolgende predikant te Koedijk (1816),
Andijk (1823) , Dussen (1828) en te Klundert (1838). In
1860 ontving bij zijn emeritaat , vestigde hij zich te Leiden
en overleed aldaar in het laatst van Februarij 1866. Van
S p all had geen schitterende gaven ; hij was geen ge.
leerde, geen belletrist „ geen buitengewoon kansel.redenaar, ,
maar hij stichtte een uitgebreid nut door zijne populaire gods.
dienstige geschriften en kleine verbal.. Zij. .Leerredenen

over de gelijkenis van den verloren Zoon Stichteli,jke overdenkingen, Graankorrele ; Helena en Robbert en zijn Bijbels Dag.
schrift, in 1837 aangevangen en later onder een anderei
tite1 voortgezet , waarveor bij nog kort voor zijn dood arbeidde ,
werden met stichting gelezen en zijn nog voor veten een bron
van christ■elijke blildsehap, troost n bemoediging. Doch
arbeidde hij toor de kindervvereld , door een tal van kleine
geschriften, die met graagte ontvangen en gelezen werden ,
ook ten nutte van den jongeling en der maar,d was zijn pen
dienstbaar , en wij zeggen niet te veel als wij zijne _Twee terhalen (anoniem); Onechte doehter Gustaf Rysing en Matt
Blemer .Tosephus le Grau en _Brans Rynvekl, 2 dn.; De fa-

inieile van Eikensteyis, De ware godsdien,,ski dess. harien Merlewaardigheden uit de yesehiedenis , en vooral Be mensch bijtifrie
intrede in de wereld, in de wereld, in het laatste tifdperk eijne levens
3 dn., (Rider de leerzaamste gesehriften , die sedert de helft
der 19 eeu.w versebenen , rangschikten. Zij zijn boeij end en
kvendig geschreven , dock eenvoudig tn naar de behoefte en
vatbaarheid voor hen , voor wie hij ze bestemd had. In
eenige patiodieke werken , die gedarende zijn werkzaam Leven
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versehenen zoo als Maria en Martha, Moederechoot , Museum
voor de jeugd. Chriiitelijk Album, Theoph,ania , De miniatuur.
a kna.,k voor kinderen, Stad8• en Dorpsbibliotheek , Huievriend,
zijn de beide stukjes van zijne hand. Ook wijdde hij bet
nieuwe kerkgebouw te Klundert met eene leerrede in •
die met een voorwoord van Dr. S c hot el is in het licht
gegeven. Van Sp a 11 was een nederig , eenvoudig en beminlijk man , even voortreffelijk van hart als hoofd , een
waar christen.
zie Leydsche Courant van 7 Maart 1866 ; Mr. Bodel Nye nhais, Topogr. lijst ; v. Door ninck, Anon. en Pseud., N.. 2712.
SPALLANZANI ( ) is schrijver van een BRrigt aanin N. Kon81- en Let-

gaande enige soorten van Vledermuizen
ter& 1774. D. II. hi. 100 a.

Zie Holtrop, BibL med. chir., p. 334.
SPALTHOF (
, kunstschilder , bloeide in het midden
der 17e eeuw. Hij bezoebt driemaal Rome en weI te voet.
Hij schilderde Historien, Dieren, maar vooral Italiaansphe

Groenmarkten.
Zie Houbraken; van Eynden en van der Wiltigen;
Immereel.
SPAN (HENDRIK) nam deel aan de krijgsverrigtingen der
Nederlanders met de Fransche en Engelsche vloten in 1673.
Hij was cornn3andeur toen de opperbevelhebber hem met drie
fregatten van Schooneveld , waar s lands vloot ten anker lag,
naar de rivier van Londen zond , om berigt van den vijand
in te winnen. Deze fregatten zeilden tot voor die rivier , en
ontmoetten de Britsche brandwacht , bestaande uit twee schepen van 60 en 40 stukken , benevens een brander, waarmede
zij in gevecht geraakten , en waarbij zij zich zoo dapper gedroegen , dat zij dezelve , niettegenstaande hunne overmagt ,
na eenen strijd van twee uren , op de vlugt joegen en in de
rivier van Rochester dreven.
Zie Journal van den commandeur Span, in het Ontroerd
D. II. bl- 442; J. C. de Jonge 1Veerl. Zeew., D. Ma. bl. 267,

SPANDAW (L. J.), dichter uit de eerste helft der ISe
eeuw , voorzaat van Hajo A lb ert Spanda w. Nog stu.
dent in de godgeleerdheid te Groningen zijnde , vervaardigcle
hij een lijkvers op den dood van Sic. Tj ad es, predikant
in de Boven-Pekela , in 1726 , met andere verzen op hetzelfde
onderwerp te Groningen bij Jur jeu Sp an daw gedrukt.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb.
SPANDAW (L. J. DU CELLIER) scbreef

med. tie lauroceraei tiribu8 vegenatie ac medicatig.
Zie Holtr 0p, Eibl. medic. dire, p. 334.

cone Dim.
Oron. 1797.
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SPANDAW (HAJO ALBERT) , zoon van George Jan
Spandaw en Sara Anna Havering Tideman, werd
den 23 October 1777 te Vries , waar zijn vader predikant
was 1 ), geboren. Toen zijn vader vervolgens deze standplaats
verwisselde met ten Boer, niet ver van de stad Groningen,
ontving hij aldaar het onderwijs van den later zoo vermaarden
e n dr ik Wester, toen schoolmeester aldaar. Reeds vroeg
toonde hij aanleg voor de poezij , die zijne moeder , eene
hoogst beschaafde vrouw en zelve dichteres , zocht te ontwikkelen. Niet lang na den dood zijner moeder , zond zijn vader
hem naar Groningen , waar hij eerst de Latijnsche school en
vervolgens de akademie bezocht , waar hij zich , onder v a n
der Marck, Schroeder, Cann egieter en anderen,
op de regtsgeleerdheid toelegde , en in 1799 tot dr. in de
beide regten werd bevorderd. Na zijne akademische bevordering de regtspraktijk binnen Groningen ale advokaat hebbende
opgevat , werd hij al spoeclig benoemd tot secretaris des geregts van Selwert en Sappemeer , welke betrekking hij in 1803
verwisselde met die van secretaris der jurisdictie van de beide
Oldambten. Hij moest nu de stad Groningen verlaten en zijne
woonplaats overbrengen naar Zuid-broek , een op vier uren afstand van Groningen , in het arrondissement Winschoten ,
hoogst aangenaam gelegen en welvarend dorp. Na de in...ring der Fransche regtspleging in Nederland , in 1811 , kwam
de betrekking van secretaris der jurisdictie van de beide Oldambten , ten gevolge eener geheel veranderde orde van zaken ,
te vervallen. Onze Span daw, die ze jaren lang met eere
had bekleed , werd in stede daarvan benoemd tot regter van
instructie in bet arrondissement zijner woonplaats , destijds
het grootste en belangrijkste van de geheele provincie. Ongeveer een jaar later was hij genoodzaakt voor deze post,
wegens de geringe er aan verbondene bezoldiging , te bedanken ,
en zijne advocature weder op te nemen , met dat gevolg dat
hij , binnen zeer korten tijd , in het bezit geraakte van een
zeer uitgebreide en voordeelige regtspraktijk , zoodat hij voor
de hem in 1814 aangeboden leerstoel voor de Nederlandsche
tut'. en letterkunde te Groningen afsloeg. Na het opbouden
der Fransche heerschappij bij de toen veranderde orde van
zaken , werd Span daw al spoedig gekozen tot lid van de
Staten en daarna van de Gedeputeerde Staten in zijne provincie. Dew laatste betrekking later met die van advokaat niet
langer bestaanbaar geacht wordende , besloot hij , in het belang
der zijnen , de praktijk neder te leggen. Hij liet zich de
1 ) George Jan was den 23 Junij 1739 to Groningen geboren
en was achtereenvolgende predikant te Noordwolde (1768) , Visvliet
(1774) , Vries (1775) , ten Boer (1778) en Bellingerwolde (1783) ,
waar hij den 11 Jan. 1808 overleed.
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benoeming tot griffier der Staten van Groningen welgevallen ;
droeg zijn praktijk , zoo veel mogelijk , aan zijn oudsten zoon
over en verwisselde het nicer eenvoudige dorpsleven te Zuidbroek weder met het verblijf in de stad Groningen. Bijna
twintig jaren is hij als griffier der Staten werkzaam geweest.
In 1840 viel hem de onderscheiding te beurt om als lid van
de dubbele kamer der Staten-Generaal te worden afgevaardigd ,
en in 1846 werd hij benoemd tot raadsheer in het Provinciaal Geregtshof te Groningen. Spandaw wijdde zijn snipperuren aan de beoefening der Nederduitsche letter- en dichtkunde ,
en wordt voor een der beste dichters van zijn tijd gehouden ;
ook werden sommige zijner gedichten in de Fransche taal
overgezet. De koning en vele buiten- en binnenlandsche
maatschappijen erkenden zijne verdiensten , door zijn benoeming tot ridder van den Nederlandscben Leeuw , kommandeur
van de Eikenkroon , lid van het Kon. Ned. Instituut , der
Maats. van Ned. Letterk. , der Maats. van Schoone Kunsten
te Gend en te Brugge , van het Archaeologisch Genootschap
te Athene , enz. enz.
In 1799 trad hij in den eclat met Henri ca Woertman,
uit welk huwelijk elf kinderen zijn gesproten , waarvan zeven ,
met een groot aantal kleinkinderen hem hebben mogen overleven. Zijn portret is in plant gebragt. Hij overleed den 28
October 1855. Zijn stoffelijk overschot werd op de Zuiderbegraafplaats te Groningen aan de aarde toevertrouwd.
Zijne eerste dichtstukken zijn opgenomen in de Kleine dickterlijke handychriften, verzameld en uitgegeven door P. J.
Uylenbr oek, en in de in 1 803 180 5 , door dien boekhandelaar uitgegeven Dichtvruchten van den vriendenkring onder
de zin8preuk: Kunst door vriendschap volmaakter ,
opgenomen.
Buitendien zijn er onderscheidene stukken van hem , zoo in
proza als poezij , geplaatst in Vaderl. Letteroefeningen, in de
Weekbladen en Maandschriften door het departement Groningen der Maatschappij to Nut van 't Algemeen, in de Nederlandsche Muzen-Almanakken en andere periodieke geschriften
en jaarboekjes.
-

Afzonderlijk versa en en

Vriendschap en liefde, tooneelspel. Gron. 1800.
Ontmoeting en vergeving , tooneel8pel. Aid. 1801.
Gedichten en redevoeringen. Amst. 1803.
Gedichten. Gron. 1805.
De vrouwen, in vier zangen. Gron. 1807.
Poezij. Aid. 1809.
Nederland8 verloning , dichterliike uit6oezeming. Aid. 1 814.
Nederland, Be/thud. Aid. 1815.
Hulde aan hare Keizerlijke Hoogheid, Alevrouw de Grootvoretin , Anna Paulowna van Rusland. Aid. 1816.
Verhandeling over de herkomst en den ouderdom van de
56
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4outen brug , liggende in de moerassen tussch,en _Drenthe en
Westerwolde , uityegeven door de tweede klasse van het .Koinkl.
Ned. Instituut. tn.
V aderlandsche poezij en liederen, Gron. 1817.
Nagelaten gedichten van Mr. lonco Modderman, met een
dichterlzjke opdragt aan de kinderen van den overledenen. Aid.
1817.
De nieuwe Haring. Vaderlandsch gezang , in muziek gebragt
door J. van Boom. Gron. 1818.
Verdraagzaamkeid. Vaderlandsch yezang , in muziek gebragt
door II. C. Steup. Gron. 1819.
De vrouwen, in vier zangen, tweede en vermeerderde en verbeterde druk. Aid. 1819.
Neerlands zeeroem, V aderlandsch gezang , in muziik gebragt
door B. Koch. Aid. 1820.
Lofrede op Willem den eersten, Prins van Ora*. Md.
1821.
Rulde aan de nagedachteni8 van graaf Adolf van Nosau.
Aid. 1827.
Vrouwelijk schoon, dichtstuk. Aid. 1835.
Gedichten, in vier deelen. Nieuwe uitgave. Aid. 1835.
Feestdronk aan Negriands _Koning en Koningin. Gron. 1841.
De invloed des gevoels op den geest en de verstandeliike
vermogens. Redevoeringen met bijgevoegde aanteekeningen. Gron.
1842.
Talmo Sypkens tot aandenken voor zijne vrienden ,geschetst,
net medewerking van Prof. C. $tar Numan. A14 1842.
Nieuwe verspreide Poezij , met aanteekeningen over den gent
en de strekking van onzen tijd. Aid, 1847.
Dichtregelen uitgesproken bij de inwijding van het nieu,w
Akademiegebouw te Groningen op den 25 September 185.0.
131i de viering van net vijytig jarig bestaan des genootschaps
ter bevordering der natuurkunclige wetenschappen te Groningen,
uitgesproken dichtstuk , waar achter is gevoegd: mijn af,cheid
aL dichter an het Groningsch beschaafcl publiek. Gron. 1851.
Gedichten van Mr. B. IL Lulois , na zijn overWen verzameld en uitgegeven, met medewerking van D8. C. H. van Herwerden en 1)r, W. _Hecker. Grou. 1$51.
Eene verhaling van Span,' a,w's Vogelnestje in het Duitsch
door den Zwolschen predikant G. H. vanSende i vindt r,en in
Bato , Blumenlese Hollandischer Gedichte alterer azd zzetorer
Zeit: uebersetzt von Dr. Ludwig Trots. Nest einmr Zugabe
von G. H. van Senden. Sieben 1845. bl. 159.
-

Zie Galerie Historique des contemporains , T. VIII. p. 271; v an
K am pe n , Bekn. Gesch. der Ned. Letteren , D. II. bl. 474-478;
Collot d'Escury, Boll. roem, enz. D. I. bl. 227; John Bowring, _lets over de Holt. 7 aal- en Letter!, , bl. 89 ; Hofdijk,
Gesch. d. Ned. Letterk. , bl. 475; A. Modderman, Levensschets
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van S. in Hand. d. Maats. v. Ned. Letterk., 1857; Cat. d. Maats.
V. Ned. Letter/c. Reg. ; iVavorscher, D. V. bl. 167 , 235 , 320, D. VT,.
bl. 149; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Oat.
V. port, , Rom ein, Here. Predd. in Drenthe, bl. 131 , 132.

SPANGEN (Ow. VAN), zoon van Philips van Spa ngen en Margaretha van H.odenpijl, sneuvelde in den
strijd in Oost-Vriesland bij Stavoren met graaf Willem IV
in 1345 , zonder kinderen na te laten 1).
SE.A.NGEN (PHILIPS VAN), zoon van Engelbert van
Spangen, en van Stephana van Alkemade, beer van
Spangen, Vlymen, 's Gravenmoer , Nagtegaal heemraad
van Sehieland , was op de groote dagvaart door hertog Philip s
V a n Bo u rgo n d i6 te Sluis gehouden (1467), raadsheer van
'S Gravenhage 1490 , 1498 , 1501. Zijn , door de Hoekschen ,
onder Frans van Br ed e r od e , vernield kasteel , werd hem
door de Staten in 1901 gedeeltelijk vergoed. Hij huwde 1.
Johanna van der Merwede, 2. Anna de Glijmes
gezegd van Grimbergen, 3. Gillisje van Polanen,
slechts nit het tweede huwelijk zijn kinderen. Hij overleed in 1509.
Zie van Leeuwen, hi. 1102; Verwoert.

SPANGEN (CORNELis VAN), zoonvanPhilips van Spang e n en Anna van Bergen, beer van Rodes , Nagtegaal ,
Moekenbroek , Spangen , Terlist , werd in 1487 geboren, in 1530
baljuw van Rotterdam en Schieland , gouverneur en kapitein-generaal van Antwerpen, ten gide van Maarten van Rossu m. Hii
was een bekwaam staatsman en veldoverste , huwde te Antwerpen
24 Junij 1529 Maria van Liere, genaaind Immerzeel,
sterft 19 Nov. 1546 , dochter van Jan van Immerzeel,
markgraaf van Antwerp. en J o sin a Tollinck, burggravin
van Aalst en vrouwe van Poppenroy. Hij overleed 31 Mei 1559 ,
op zijn huis ter List , buiten Antwerpen , 7 kinderen nalatende.
Zie van Leeuwen;Goudhoeven; Schelteraa, Staatk. Ned.
SPANGEN (PHILIPs VAN) , zoon van de vorige hoer van Spangen , Boudry , Terlist en Nagtegaal, geboren den 6 Julij 1538 ,
1 ) Het geslacht van S pan gen was afkomstig nit dat der oude
Burggraven van Leiden, en ontleende zijn naam aan 't huis te
Spangen onder Schieland gelegen en in 't jaar 1310 gesticht door
Ilyter a es se , wins overgrootvader was Jacob, Ridder,
Bemr,aaf van Leiden en Ileer van Rijnland, die op 't einde der 12e
eeuw leefde.
De staralijtt vindt men bij Goudhoev en, _Divisie Chr., bl.
202-204 en bij van Le euwen, Bat. ill., bl. 1100-4106, verg.
Te Water, Verb. d. Edelen, D. III. bl. 315 (foot) over het slot
zie Smids, Schatko; Nederl. en Kleefsche Oudh.
Kok; Nay.,
IL V. hi. 277, D. VI. bl 57, 83, 145 , 244; Chron. v. h. list.
GAoots, (Reg„). Oa F. V. Goethals, Dictionaire gengalogique et
heraldique , T. IV.

56.
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sterft a°. 1578 , nam deel aan het Verbond der Edelen. Hij
huwde den 25 Julij 1560 Josyna van den Bongart, uit het
land van Valkenburg , geb. deo 10 Nov. 1543, sterft te Usselstein
a°. 1597 , dochter van Bernard van den Bongart en Lichtenberg en van Elisabeth Turc k. Hij overleed te St.
Truyen in 1578 en liet kinderen na. Zijne weduwe overleed
in 1597 te Usselstein.
Zie Gouthoeven; van Leeuwen; Te Water, t.a.p. b1.
315, 316.

SPANGENBERG (JoHAN) , Luthersch predikant , hield zich
omstreeks 1566, van tijd tot tijd , gelijk ook Cy r iacus Spangen ber g, te Antwerpen op om aldaar bet Evangelie te verkondigen.
Hij gaf o. a. in het licht :
De Groote Catechismus ende Kynder leering D. Matth. Luteri, voor den jongen christen, in vraechstucken vervat. Door
J. S. der Keys. Stadt Noorthuysen Predicant. Ghedruckt tho
lianckfort. "P. 1558. kl. 8°.
In over-Rijnsch dialect. Met voorrede van Justus Jonaas
SPANHEIM (FREDERIK), won van Wigandus Spa nheim, doctor in de godgeleerdheid , en kerkelijk raadsheer
van den keurvorst van den Paltz , werd den 1 Januarij 1600
te Amberg in den Opperpaltz geboren. Na de opleiding
van zijn vader ontvangen te hebben , werd hij reeds in 1613
student to Heidelberg. In 1619 keerde hij naar het ouderlijk huis terug , en vertrok van daar naar de hoogeschool te
Geneve , doch de rampen , die den Paltz en dien ten gevolge
aim n vader troffen , deden hem besluiten zijne studien af te
breken en zich naar Dauphine te begeven , (1621) waar hij
drie jaren onderwijzer van de kinderen van den gouverneur
van Ambrun was. Van daar keerde hij naar Geneve terug ,
en vertrok vervolgens naar Parijs , waar hij zijn bloedverwant
Samuel Durant, predikant te Charenton , aantrof, , die
hem afraadde den leerstoel in de wijsbegeerte te Lausanne,
hem door de regeering van Bern aangeboden , aan te nemen.
In 1625 bezocht hij Engeland , gedurende 3 maanden , en
keerde vervolgens naar Parijs en daarna naar Geneve terug ,
waar hij , in 't volgende jaar , hoogleeraar in de wijsbegeerte
werd. Kort daarop liet hij zich tot predika.nt aannemen , en
volgde in 1631 Benedictus Turretinus, als hoogleeraar in de godgeleerdheid op. Verscheidene hoogescholen
wenschten hem tot hoogleeraar te bezitten , doch hij gaf de
voorkeur aan die van Leiden . werwaarts hij in het laatst van
1642 vertrok. Hij overleed reeds den 14 Mei (volgens anderen 30 April 1649). Hij huwde te Geneve C harlot t e du
Pont, dochter van Pierre du Pont, heer van Mouillepied
en Boismassin. C. van D al e a en J. Sayderhoef bobben hem beide in plaat gebragt.
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Hij gaf in het licht:
Le tableau d'ufle Princesse (Louise Juliane Electrice
Palatine), representant divers mysteres et intrigues de
we
temps. 4°. Herdrukt met den titel :
Memoires sur la vie et la mort de la Serenissime Prince88e
Louise Juliane , Electrice Palatine , née Princesse d' Orange.
Leyde , 1643. 4°.
Le soldat Suodois , on Histoire de ce qui est passé en Allemagne depuis l'entree du roi de Su?de en
1630 jusqu'd 8a
wort. Geneve 1633. 8°. in 't Nederd. Amst. , 1649. 2 dn. 4°.
Le Mercure Suisse , concernant les mouvements de ce8 derniers temps jusgu'en 1634. Gen,ve , 1631. 8 °.
Dubia evangelica. Geneve, 1634-39. 3 b. 4°. Aid. 1639,
1700. 2 vol. in 4°.
Geneva restituta , sive admiranda Reformationis Genevensis
historia. Geneve. 1635.
Commentaire historique de la vie et de la mort de Christophe
vicomte de Dhona. Geneve, 1659. 4 0 .
verkorting der Pancratia
Pancratiae catholicae Epitome ,
van Chamier.

Le 1r6,2e de grace , de juyement et de gloire. Leyde , 1644 12°.
Diatribe historica de origine progressu et metes anabap.
tistarum. Franeker , 1645 in 12°.
Gangraena theol. anabaptisticae , in 't Engelsch overgezet.
Lond. , 1640. 4°.

Chamierus contractus.
Exercitationes , de gratia universali.

3 vol.. 8 °. Leyde ,

1646 in 8°.

Epistola ad Cottierium de conciliatione Gratiae universalis.
Epist. ad Buchanan= de controverslis An,ylicanis.
Vindiciae de Gratia universali quibus D. ildmirando respomdit. Arnsterd. 1649 in 4°. Dubia Evangelia. Part. III.
Rxercitationes in .Epist. ad Hebraeos et ad Romano&
Behalve met vele beroemde mannen stond bij in briefwisseling met de beroemde Anna Maria van Schuurman:
de meeste harer brieven aan hem zijn bewaard gebleven.
Span h eim Het drie zonen na. De oudste , Ez eehiel;
in 1629 te Geneve geboren , studeerde te Leiden , waar bij
de vriend werd van Nicolaas Heinsius en Claudius
Salmasius en de nagedachtenis van zijn vader tegen A m yraut verdedigde (Dispisitio critica cont. Amyraldum ,
Leide , 1649) na reeds v roeger Theses contra Ludovicum Cap.
pellum pro antignitate Litterarum Hebraeearum,
Leide 1645 ,
verdedigd te hebben. Hij vertrok na I 649 naar Geneve,
waar hij hoogleeraar in de welsprekendheid werd. Vervolgens
trad hij in dienst van den keurvorst van den Paltz , en daarna
in dien van den keurvorst van Brandenburg , die hem , met
den titel van vrijheer van Spanheim , tot den adelstand bevor.
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derde. Van wegen den keurvorst , nadethand koning van
Pruissen , bekleedde hij verscheiden gezantscbappen , en overleed in den ouderdom van 81 jaren. Hij was een man van
buitengewone geleerdheid , vooral in de penningkunde. Zijn
voortreffelijk work de praestantia e UM Numismaturn antiquo.
rum. Romae , 1664. 4.. Paris, 1671 (multum auctior) in 4°.
Lond., 1706. Amst., 1717. 2 vol. fol., kan daar van getuigenis dragen. II Andreas, raad van den grave van Nassau,
stadhouder van Friesland en Groningen , en opziener der
geestelijke goederen in de Ommelandeu. III Frederik (die
volgt).
Zie Heydanus, Orat funeb. F. Spanhemii; S axe , Onom., T.
IV. p. 410; Anal„ p. 599; Pope Blount, Cens. Celeb. auth. ;
p. 1028, 1029; Crenii, Animad. Philol., P. XII. p. 68, 74;
Jo. Fabricii, list. Bibl., P. III. p. 356; G. Krantzius, ad
Conringium, Saec. XVII. T. I. p. 191. (4); Cat. Bibl. Bunav., T. I.
V. II. p. 1619; Freheri, Theatr., T. I. p. 543; Bauer, Bibl.
libr. rar.; Bochart, Geogr., p. 104; M. Z. Boxhornii, Epp.,
A. M. a Schurman, Opara; G. Barlaei, Epp., J. Crucii, Epp., p. 526; H. Grotii, Epp. ; Triglandi, Laud.
funeb ; F. Spanhemii filii ; B ay 1 e , Dict. hist, ; Supplem. de 1'abb6
Jolly; Chaufepi6, Nouv. diet. hist. ; Niceron!, 111,moires, T.
XXIX ; Biogr. goner. ; S en ebier , list. Litter. de Geneve , T. II.
p. 193; Journal des Savans du 4 d'ilozit 1698 p. 551; Lettres de
Bagle ; Bauer; Jocher, Cony. Lex.; Siegenbeek, Gesch.
d. L. H.,

D. I. bl. 152, 160, 164, 166, 204, D. II. bl. 124;

Schotel, A. bi. i Schurman; Ypey, Kerk. Geseh. der 18
eeuw , D. III. bl. 434; Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges., D. I.
hi. 97, 168; Kist en Royaards, Kerk. Arehief (Reg.);
Glasius, Godgel. Nederl.; Moreri; Morhoff; Hoogstraten;
Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Muller; Cat. v. portr.
SPANHEIM (FREDERIK), jongste zoon van den vorige ,
werd den 1 Moi 1632 te Geneve geboren , vergezelde zijn
vader naar Leiden , studeerde in de philosophie onder Heereboord , en verkreeg den 12 Julij 1651 den titel van artium
liberalium magister. Door zijn vadcr op diens sterfbed tot het
beoefenen der godgeleerdheid aangespoord , zette hij zijne
theologische studien aan de Hollandsche hoogeschool voort in
het Hebreeuwsch , onder Allard, Uchtman en Johannes
Coccej us, in het Arabisch onder Goliu s. Boxhorn was
zijn leermeester in de fraaije letteren , Jacobus Trigland
Abraham Heidanus en Johannes Coccej us onderwezen hem in de godgeleerdheid. Tn 1652 werd hij proponent,
predikte vervolgens op verschillende plaatsen in Zeeland en eon
jaar te Utrecht. In 1655 word hij hoogleeraar in de godgeleerdheid te Heidelberg benoernd doeh hij verliet Leiden niet ,
voor dat hij de doctorale waardigheid in de godgeleerdheid
verworven had. In 1659 wenschte de Hervormde gemeente
te Lyon hem tot leeraar te bezitten. Ook Harderwijk, Frane.
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ker en Lausanne boden hem een leerstoel in de godgeleerdheid en Frankfort aan de Oder bij het hoogleeraarsambt
de betrekking van predikant aan het hot van Berlijn aan.
Doch hij sloeg alle deze aanbiedingen at, en aanvaardde in
1670 het beroep tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden
Een jaar later werd hem ook bet onderwijs in de kerkelijke geschiedenis opgedragen , en later werd hij met het
bibliotbeearia. belast. Hij kweet zich voortreffelijk van al
deze ambten en tond in hooge gunst bij de curatoren , die hem
met Perizonius het houden eener lijkrede op koningin
Maria opdroegen , en in 1684 van het houden der openbare
lessen ontsloegen met den titel van professor theologiae primarius.
Hij was niet minder geleerd (Ian zijn vader , en muntte vooral
als beoefenaar der kerkelijke gescbiedenis en oudheid uit.
Ofscboon een leerling van Co ccej us, behoorde hij tot de
eerste en hevigste bestrijders der Cartesiaansche wijsbegeerte.
Menigen strijd heeft bij hierover gevoerd , en spreidde hierbij
groote bitterheid ten toon. Het was zijn geluk dat bij bij al
die geschillen de vermogenden bescherming der curatoren
genoot , ongelukkiger was de onder-regent van het statencollegie en hoogleeraar in de redeneer- en bovennatuurkunde ,
Theodorus Cranen, die orn het. Cartesianismus met S p a nh ei rn in twist geraakt , zijnen ijver voor den Franschen wijsgeer met het verlies van zijn arnbt rnoest boeten. Hij overleed
den 18 Mei 1701 , in den ouderdom van 69 jar.. 1 -Iij is
driemaal gehuwd geweest , en had verseheidene kinderen. Aileen
Frederik overleefde hem , die zich aan de regtsgeleerdheid
wijdde. Zijn portret is ons door N. de Blois, door C.
Hagens en tweemaal door P. van Gunst, bewaard geblcven.
Hij gaf in het licht

Sermo academicu$ pro commendando studio sacrae Antiquitatis
recitalus in Academia Leidensi cum. praelectiones Historicas
auspicaretur ...knno 1672.
Geographia Sacra Ecclesiastica 8. Introductio ad Geographiam,
sacram. L. B. 1679 8 0. Jero n. Dicelius vertaald dit work
,

in 't Hgd. , Leipzig 1704 8°.
Chronologia Sacra L. B. 1683 met Ilistoria _E'cclesiastica
V eteris et Novi l'estamenti , vroeger uitgegeven met den titel
Introductio ad Historian, et Antiquitates Sacras L. B. 1672
in 12 0 . Deze uitgaaf werd , buiten zijn weten , door eon zijner
leerlingen bezorgd. Hij zelf bezorgde een naauwkeurige uitgaaf
met den titel Introductio ad Chronologiam et ilistoriam Sacram ,

praecipue christianam , ad tempora proxima Reformationis , cum
necessariis castigationibus Cclesaris Baronii L. B. 1683 4°.
Summa Historiae Ecclesiasticae a Christ() nato ad Saeculum
XV1 inchoatum , Praemittitur Docirina temporum cum Oratione
de Christianismo degenere , L. B. 1689 12..
Historia lobi , sine de obscuris ejus Historiae commentarins,
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cum Appendice de voto Jephia,e ,
Genev. 1670 4 °. L. B.
1672 8°.
Tractatus de Autore Epistolae ad &brae. , cid accedit
Exercitatio Academica de iii8toriae Evangelicae scriptoribu8
et sigillatim de Marco Evangelista , Heidelb. 1659 8°. en in
T. X der Engelsche Critici Sacri p. 733.
De Apostolis duodecim et Apostolatu ecricte dicto ,
8ertatio.
De conversionis Paulini Epocha , deque Pauli Historia et
nomine Di88ertatio.
De licks profectione Petri Apertoli in urbem Rotnam , de
que non una Traditionis Dissertatio.
Desquisitio Tripartita de traditis antiquissiomis conversionibus
Lucii Bretonum Regis , Iuliae Mammeae Augustae et Philippi
Imperatori8 , Patris et Filii.
De sensu camonis 8exti concilii Nicaeni primi , deque iuribus
veterum Metropolan et Romani Patriarchatu8 Dissertatio.
De Ecclesiae Graecae et Orientali8 a Romana et Papali in
hunc diem perpetua dessensione , adver8us Allatium , Arcudium
Ech,ellensem etc. Di88ertatio.
De fiats collatione Imperii in Carolum Magnum per Leonem
In- Romanum Pontificem contra Baronium et nuperas Hype.
ra8pistas.
De Papa foemina inter Leonern 1V et Benedict= 111,
Disquisitio Historica L. B. 1691. in 8°. door L' enfant in
't Fr. overgezet. Histoire de la Papesse Jeanne fidelement Urge de
la Disistrtation Latine de mr. Spanheim , Cologne (Amsterdam)
1694 in 12°. Sec. edit Augm. La Haye 1720 12°. He laatste
editie door des Vignoles bezorgd met eenige bijvoegselen.
Historia imaginum restituta praecipue adversus Ludovicum
Maimburgium et Natalem Akxandrum , L. B. 1680 12°.
De ritu impositionis manuum in Ecclesia ac degenere ejus
usu , Diatriba.
De ritibus quibusdam , praecipue 8acramentalibus , in Ecclesia
vetere ac praecaloriis , Diatriba , ducen8 ad prudentiam Christianam circa eorum in Protestantium Ecclesias dissonantium.
De novissimis circa res sacras in Belgio dessidiis , L. B. 1677.
Epistola ad amicum de Praefationis Frisiae accusationibus ,
cum animadversionibus necessariis ad Cen8aras , Fictiones et
Contumelias famosae scriptionis Johannis van der Wayen.
Uttra 1684 8e.
Animadversiones de Ecclesiarum Politia varia et libera deque
Anglican° Episcopatu , adcersus fiction.. nuperi criminatoris
L B. 1634 8°. (tegen van der Waeyen).
Judicium expetitum super dissidio Anglican° , et capitibus ,
quae ad unionem , seu comprehensionem faciunt met een brief
van zijn vader aan Dani 61 B uch an an as, over hetzelfde
onderwerp.
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De divina scripturarum origine et auctoritate contra Procanos
oratio. Heidelb. 1657 4°.
De Doctore Theologo.
De auditoriis veterum.
Dc dissidiis theologorum eorumque causis. Heidelb. 1660 4°.
Super excessu Elisabethae , Palatini Electoris Matris Regiae.
De Prudentia Theologi.
De 8acrarum Antiquitatum praestantia.
De erigendis animis in hac Reip. Batavae constitutione °ratio,
L. B. 1672.
°ratio de Belgicae restitutae admirandis , L. B. 1674.
be Cometarum et naturae loans admirandis.
Oratio funebris in obitum Antonii Hul8ii , in Academia
bugduno-Batava Graecae linguae Fro fessoris.
De Biblioihecae Lugduno-Batavae novis auspiciis oratio.
De degenere Christianismo °ratio , L. B. 1688 8°.
Allocutio ad Wilhelmum Britauncae Regem et Mariam ejus
Conjugem , Leidae 1689 fol.
De corruptis emendandisque studiis °ratio.
Landatio fnnebris Mariae Reginae Britanniae.
Dedicationes et Inscriptiones vindiciarum Biblicarum, sive
examinis locorum controversorum veteris Testamenti Libri tres.
De twee eerste boeken verschenen te Heidelberg in 1663 4°.
het laatste te Leiden 1685 4°.
Exercitatio Academica in =pat septimum Epistolae Pauli
ad Romanos.
Diatriba de veterum propter mortuos Baptism° in 1 Cor.
IV : 21 Leidae 1673 8 ° .
Observationes in Leviticum Historiae , T gpicae et Morales
Selectarum de Religione Controversiarum , etiam cum Graecis
et Orientalibu , et cum Judaeis nuperisque Anti scripturariis
Elenchus ilistorico-Theoloyicus , Leidae 1687 1 2 . , Arnst. 1694
8°, 1701 8°, Basil. 1714 4°.
Specimen stricturarum ad libellum nuperum Episcopi Condomiensis , cum Praefatione supplement°. Accedit de praescriptionis
L. B.
jure adversus novos Methodist. Exercitatio Academica
1681 8°. tegen l' Exposition de la Doctrine Catholique van
Bossuet.
Xenia Romana-Catholicoramiusto pretio aestimata , et Xenii8
Protestantium pan i afectu relata. Auctore Timotheo Philaletho.
Lettre I un Anti sur les Motifs , que ont porte un Reforme
I se rendre de la communion de Rome , on l' on repond aux
illusions d'une nouvelle .Methode.
Disputatio Inauguralis de Quinquarticulanis controversiis
is wederlegd door A r no I d
pridem in Belgio agitatis. Zij
Po elen burg.
Collegium Theologicum (Theses).
Decades Theologicae octo (Theses).

890
De ,4tau inelituti prii hominis (Theses).
De actione Dei hominem indurantis (Theses).
De Personarum acceptione in Divinis , DiSsertaiiones tres.
De Fundamentibus Fidei Articulis Dissertationes undecim.
Epistolae duac responsorae ad Literas Melchioris Leydeckeri
de Tabula acceptationis , Leidae 1675 12°.
Deze alle zijn met den titel Opera Geographica , Ilistorica et
Chronol. s. et Eccles. antiq. S. S. exegetica , dedactica L. B.
1701-1703 in 3 din. in fol. op nieuw herdrukt. Span heim
zelf is die uitgave begonnen , zijn leerling J o h. Mar ek
heeft ze voltooid.
L' Athee convaincu , en quatre sermons sur le vs. I. du
Pseaume XIV , Leide 1676 in 8". in 't Ho!!. Am.. 1677 8 ..
La gratitude de Jacob , sermon sur le vers 22 du chap
XXVIII de la Genese , Prononci I Oroning. en 1694.
Leyde 1694.
Sermon de la fin de l' homme Heidelb. 1659 12..
be Souvenir salutaire on sermon sur Apoc. /1-.. 5 prononce
en l'Eglise de la liar le 14 Mars 1674 , Jour &tunnel
& Actions de graces pour la Paix avec le Roi de la Grande
Bretagne , La Hay° I 67 4 8°.
Les Voeux de la Hollande , sermon prononce a la Haye le
21 Fevrier 1691. Jour de Prieres et d' Actions de graces,
au sujet de l'heurense arrivee du Roi de la Grande Bretagne
sur le Pisieaume XXV : 12 La Haye 1691 8'.
Disputationes Miscellaneae , Gen ev. I 652 4..
Disputationum Historic°. Theologicarum Trias. Accedunt Dis,
putationes actione Dei hominem ihdurantis , Heidelb.
1664 8'.
Dissertationum Ilistorici argumenti quater. I. De tonere
credita Petri in urbem Romam profectione. IL De Aera conversionis Paulinae et annexis. III. De Apostolatu et Apostolis.
IV. De aequitate veterum Metropolean cum 1?omana , seu tie
canon. VI. Concilii Nicaeni primi , Leidae 1679 8°.
Catalogus Bibliothecae publicae Lugduno.Batavae. Accessit
incomparabilis Thesaurus librorum orientalium , praecipae Manuscriptorum , Leidae 1674 4..
De causis incredulitatis Judaeorm et conversionis mediis
L. B. 1678 3°, later gevoegd bij Elenchus controversiarum.
De Zelo Pseudo-Theologico, achter Christophoti Irentzei Para,
nesis ad Joann. Fred. Maginot ob ejus de Pietistis veteri,
Ecclesiae commentum , Magdenb. 1697 4. .
In 't Nederd.
De throon der heerlijkheid.
De throon des gerigts.
Troostpredikatien.
V erzameling van predikatien.
De Hemelsche ladder Jacobs 12..
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De Geschiedeni8 van Job , Amst. 1746 4°.
Brief tan antwoord aan een vrittul etanqaande de &fade
40•
ont8taane geschillen orntrent den Goelidientg, Amt. 1671
Heylige Menaelkhri(ten or verzanzeiny van Predikati*n ,
Dordt. 1729 8°.
Amt.
Begieter der verechilien van de Okri8te1. rdigie ,
1693, 1749 8°.

Den Afgod verlochenaer , 4thets1 overtuygt in vier _Preened-a&
over Ps. XIX V8. I , Atnst. 1677 8 b.
lnleydity tot de Beschri tiving de, H. Land8 80.
Twee brieven aan Mr. Leydekker van de versierden Fabel
van Acceptilatie 8°.
J82148 aan de deure 8 0 .
Drie heerlijke Tractaten , Leyde '1661 12°.
Zie Jac. Triglandi, °ratio funeb. ; Königii, Bibi. Vet. ct
13 p. 517, 518, L. V
20
Nov. ; Morhofii, Polyhist , L. IV
; Jo. Fabricii, Histor. Bibl. , P. V. p. 269-271,
p. 541, T.
P. VI. p. 455, 456; Jo.Fred. Budeus, Proleg. izd Hist°, Etcks.,
D. XVII p. 35 , Cat. Bibl. Bunav. T. 1. V. II. p. 1619; J. A.
Er nest i, Op. crit., p. 331 (Deze noemt hem Plagiatium magnum");
G. Sto116, ad Heumannum , p. 296, 297, 1021; Saxe, Onom. T.
V. p. Anal. p. 618, p. 211; Te Water, Narratio, p. 191 , 192;
Burman, Syll. Epist., T. IV p. 465 , 469, T. V. p. 289, 295,
302; Klefeker, Bibl. erud. praecoc. p. 35); Moreri;Chaufepie,
N. _Dict. hist. ; Bigr. nouv. ; Nouv. Dict. gonOv. ; Senebier, Hist.
Litt. de Geneve, T. II. p. 261; Niceron, Mom. ; Bauer; Jöcher;
Herzog; Cony, Lex, T. XX; Siegenbeek, Gesch. d. L. H.,
D. I. bl. 190, 195, 197, 198, 199, 226, 227, 249, 290, D. II
23, 26, 142-144. 280; Schotel, de Leidsche Bibliotheek; B o
243, 262, D. II
In a n, Gesch. d. Geld. Hooges. , D. I bl.
653; Kist en Royaards, Kerk. Archi e f (Reg.); Glasius, Godgel.
Nederl.; Hoogstraten; Kok, Nieuwenhnis ; 'Verwoert ;
A,
Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. port,
coude, Naaml , bl. 340, Aanh. 201; Arrenberg, Naaml.
bl. 485.

SPANJELET (J) gaf in het licht een Teekenboek Amst.
in fol.
Zie Arrenberg, Naaml bl. 485.
SPATZIER (ANTHONY), in 1721 te Amsterdam geboren ,
schoenmaker van zijn ambacht, maar tevens een verdienstelijk tooneelspeler , die inzonderheid in ht blijspel uitmuntte ,
en bii zijn tijdgenooten bekend stond , onder den naam van
den kamerling van Thaiia. Toen hij andermaal , in 1772 , bij
den brand van den schouwburg , zijn bestaan verloor , wist een
der commissarissen te bewerken dat hij met een kostersplaats
in een der kerken in N. Holland begunstigd werd. Later
trad hij , onder de directie van Corve r wederom te Rotterda m
overleed den 9ophetnl.Hijbfdeposyn
Sept. 1771 in het 5,.te jur ziirts oudtrdorns.
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Hij gaf in bet licht:
De Deserteur nit kinderliefde , bisp. n. h. Had. van Stephanie de Jonge , Rott. voor het kunstg. 1777.
De schuldige eerbied openbaar betuiact op de ilmsterd.
8ch0uw6. den 5 Jan. 1756 , onder het vertoonen van de Bruyloft van Doris en Roosje , door Thornasvaar en Pieternel,
Amst. 1756.
Dankzeggingen aan de heeren Regenten van het wees. en
oude-mannehuis, als dezelve de Acteurs en Actrices van den
Amsterd. schouwb. vergunden spelen ten hunnen voordeele te
1754, 1756 , 1757,
vertoonen in de maand May van de jaren
1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 1767, in piano.
Kunstoefening door verstand geleid, vrsp. met zany en dans ,
vertoond bij 't sluiten van den schoumb. in 't Zomer-saizoen der
iaren 1777 Rott.
Nieuwejaarswensch van Thomasvaar.
A. Sp. en M. Robijn , Deugd en Minerva, vreugdespel, ter
gelegenheid van het geslooten vreeverbond tusschen de koninginne
Amst. 1774.
van liongarijen en den Keurvorst van Beieren.
Twaalf Gedichien. A nisi.. 1754—t 713 8°.
Onledige eenzaamheid verkwikt op de *ling der bevalling
&carer icon. hoogheid mevrouw de Princesse van Oranje en Nassau
enz. vim een Erfprins in s Gravenhage, den 24 van Oogstmaand
1772. Amst. gedrukt voor den auth. en te bek. bij Step h.
Kraern z.j.
Amstels vreugdegalm op de heugchelijke vijfen-twintia jarige
yeboorteday van Willem de Pi,' fden , Prince van Ora* en
Nassau enz. der vereenigde Nederlanden, den 8 Maart 1773.
Amst. 1775 8°.
(H. Grantham en A. S.) Krispijn, Goeverneur en Struykrover , kluchtspel. Utrecht z. j . (1738).
D. I. bl. 260, 6 bl. 102 ,
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letter/c.
127, D. II. bl. 533; Nieuwenhuis; Kobus en de Riveeourt.

SPECCARD , SPEC ART of SPEKART (JoHANNEs of HANs),
zoon van een borduurwerker te Brussel , en aidaar geboren.
Hij bezocht Rome , waar Carel van Mander hem in 1573
lcerde kennen. Op zijne terugreis naar de Nederlanden , werd
hij te Florence ziek , keerde naar Rome terug , en overleed
aldaar omstreeks 1577. Hij was een goed teekenaar en schil.der : zijn portret , door hem zelven geschilderd , berust in de
keizerlijke galerij te Weenen. Le Comte zegt van hem :
4 a n Sp eccard, schilder , heeft zeven stukken van de maagd
Maria gemaakt waarvan or 6 door Gilles Sad eler , en de
zev. ende door Pi eter Perret gegraveerd zijn." De oorspronkelijke drukken zijr) bij C laes J a n sz. Visscher te Amsterdam uitgegeven. C o r r). Cort heeft naar hem gegraveerd b. v.
Kramm bezit eerie fraaije gravure
St. Lacretia, St. Roams,
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van hem , St. Augu8tinu8 in zijnen verheerlijking, door zijn tijdgenoot Herman Muller en later door Cornelis Danokerts uitgegeven , voorts de Besnijdenis van h,et kind Jezus ,
schoon geordonnanceerd en goed geteekend. Johannes Speccard

Herman Adolfz. excud. Harlemensis.
Lie van Manda, Lev. d. Schilders ;
kabinet, D. II. bl. 514; Nagler; Kramm.

Le Comte,

Konst-

SPECKS of SPECX (JAcoB CoRNELIsz), zevende Gouverneurgeneraal van Nederlandsch-Indie (1629-1632), opvolger van
K o e n. In 1590 werd hij te Dordrecht geboren , ging in 1609
als onderkoopman naar Indie , en werd nog in hetzelfde jaar
opperkoopman op Japan , van welken bandel hij de eigentlijke
oprigter was. In 1621 vertrok hij van daar naar Batavia,
waar hij in 1622 Schepen en vervolgens extra-ordinair Raad
van Indie werd. In 1627 keerde hij naar het vaderland terug,
en zeilde den 25 Januarij 1629 op nieuw uit Texel naar
Batavia , waar hij in September twee dagen na het overlijden
van Koen ten anker kwam. Den 25 dier maand werd hij tot
Gouverneur-generaal aangesteld , op een tijdstip dat Batavia
door 120.000 Javanen zeer naauw werd belegerd. Na eene
dappere verdediging van den vijand , werd deze door hanger en
gebrek genoodzaakt den 1 November van dat jaar het beleg op te
geven. In 1630 sloot Specks handelsverbindtenissen met
den koning van Ternate. In September 1632 gaf hij de
regeering aan H. Brouwer over , en keerde den 4 December
in datzelfde jaar naar Nederland terug.
Zie Tiele, Jourtz. Navig. Neerl. p. 250-252; Du Bois, Hist. des
Gouvern. G6fner.; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt;
Muller, Cat. v. portr.
-

SPECHT (CAsPER) , te Utrecht geboren , teekenaar en
graveur van gezigten op Geldersche steden , dorpen en landhuizen. Men heeft van hem Les vales , maisons des nobles,

chateaux etc dans its prov. d' Utrecht ; tekst vi. platen , door
C. Specht en J. Vian en (Utr.) 1697-1702. Langw. 4 °.
Zie Immerzeel; Mr. Bodel Nyenhuis,
no. 2473.

Topogr. lijst ,

SPECHT (HERMAN) , graveur en kunsthandelaar , tijdgenoot van Casper Spech t, die omstreeks 1688 werkzaam was.
Men heeft van hem :

Concept van de platgrondighe afbeeldingh der oude en nium skid
Utrecht , "Inn° 1664 , uitgegev. door II. Specht , get. door
Hugo Buys, in fol. piano.
Korte beschrijvinghe van het genoeghlijck Amersfoort , met
een afb der stad , mar IL Sachtleven , door H. Specht (kort
na d. ji 1657) een blad fol.
Zie Kramm , Cat. d. Maats, van Ned. Letterlc.
Mr. Bodel Nyenhuis, Topogr. 1#st, n. 2501.

D. III bl. 352;
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SPECK (T.) a.cliiijver van Riimeerhaal over de yeboort e ,

leven en 80erven elezu Chridi

4°-

Zie Abeoude, Aanh., bl. 206.

SPEET ( ), bekwaam stempelenijder was ometreeke 1780
in ioI1aM werk4am.
zie Kramm.
SPEELgVELDT (ThEoroo,tus), sohreef:
llrieven over het eiland Tralehercn , m. pl. Den Hage 1808
8 0 , In 't 1-1gd. met eenigen ilanmerkingen. Weimar 1810.
-Bijdrage over de aardriAtkundige ye8o4idenic der Zeeutvcohe
eilan4.12 , in Schouwburg vccu in- en uitl. L. en H. 1807, Mengel?", 1,1. 24 7
Over de door op8lik1cing verhoogden bodem van de lifiddelburgsa, *ay,e n e v an het kanaal van Welzinge ,bekroonc11808,
Ar. Ver44. v. A. Zeeuw,90 Oen, 1). II 1818.
Zie Mr. Bode' Nyenhuis, Topogr. lijst, n°. 1770, 1871,1949,
199; Cat. v. h. Zeemsche Gesch. D. bl. 199, 204.

SPEELMAN, genaamd Duyvenbode , (WILL. OORNELISZ.) ,
tijdens het beleg van Leiden in 1574 , zijne duiven als
hoden gebruiken , waarvoor de regeering van Leiden hem in
1578 een Diplima heat gegeven om den toenaam van
Duyvenbode te mogen voeren.
Zie J. van Vlot en , Leidens belegering en ontzet , bl. 213-214;

Nay. D. VII bl. 326.

SPEELMAN ( ) predikant te Barneveld , gaf in het
licht :
Bette prophetic , betrefende he doorlugtig hsic van OranjeNauau aanvankekk vervukl.
Utr. 1816 8..
Zie v. Doorninek, Anon, en Pseudon. n°. 3736.
SP4ELMAN (CoRNELis JANsz.) werd den 3 Maart 1628

4 gotten*i gelgiren vertrol, in 1645 als klerk in dienst der
0. I. compagnie naar Batavia , werd aldaar achtereemvoigenfi
boahouder (1648), 2de en lste commies , boekhouder-generaal
().657). In 1663 werd hij als landvoogd naar Coromandel
gezonden , bragt daar de verwarde boelchouding ii orde ,
de Macassaren , die de kasaiding onder vau Dam vergeten
warcen andmaaal onder de magt der Comp. terug , en deed
hun de nieuwe vredebreuk in 1669 ten zwaarste boeten. Ilierbij
gat hij zPoved blijIcen van moed en beleid , dat zijne diensten
4iet genoes konden gewaardoord wQrden. To Batavia vereerde
men hem als een held , die den room onzer wapenen krachtdadig had weten te handhaven. In 1671 verkreeg hij zijne
annstetting tot gewoon Itaa,t van Inglie , hielp den keizer vau
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Java tegen zijn oproerige onderdanen , veroverde Soerabaija
herstelde den ouden en bevestigde den jongen keizer/, diens
zoon , in 't gebied. Na den dood van Maatsuiker werd hii
Directeur-generaal en in 1681 Gouverneur.generaal. Hij was
beroerad wegens zijn dapperheid en doordringend verstaild ,
zoodat hij , volgens Valentij n , menigmaal een boek papier
in een etmaal vol schreef , te gelijkertijd aan anderen een
brief in de pen gaf en dan nog met een derden een gesprel,
hield. Hij overleed op 't kasteel van Batavia den 13 Jan.
1684 en werd in de Nieuwe Hollandsche kerk begraven. Zijn
afbeelding is iv plaat gebragt.
Zie Du Bois, vies des Gouv. gene, Du Bois, Hist,
Beschrijv. d. .Reizen naar Prevost, D. XX. bl. 263; Valentijn,
0. 1. D. IV. bl. 310-315 ; Stamboek van den Frieschen adel, D. I.
bl. 370, D. IL bl. 277; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobusen
de Rivecourt; Nay. D. X. bl. 245, 288, 314, 350; Nederl.
,

Resid. Almanak ; Album van vijftig portretten der Gouverneurs-Generaal
Dr.
van N. 0. I. met geslacht wapen. handschrift en histor. tekst door
IVap, Muller, Cat. van portr.

SPEELM.A,N (Jon) , zoon van de vorige en . W o n.
derer, flochter van de algemeenen ontvanger Zebald
wonde re r , werd in 1658 geboren. Hij diende de Engelsche koningen , Karel II en Jacobus II , door , gedurende
drie geheele jaren zich met dertig man , ten zijnen koste te
rangschikken onder hunne infanterie in Ierland en bijzonder
in het graafschap Ulster, Laatstgemelde vorst verhief nu. tot
Ridder-baronet , en stond hem toe de zoogenaamde bloedige hand
van Ulster in zijn wapen te voeren. Het diploma daarvan
was reeds uitgevaardigd en geteekend , maar nog niet gezegeld ,
toen Johan kwam te overlijden. Jacobus verhief nu zijn
soon C or nelis tot de gemelde waardigheid. Hij, bmwde , 4
Junij 1686, DeboraKievit, doehter vanJohan Nicolaas
Kievit, Raad en Burgemeester van Rotterdam en Fiscaal aan
de admiraliteit aldaar. Zijn zoon Corneli s, Ridder-baronet ,
heer van Nieland , Raad en Schepen van 's Hertogenbosch,
19 Jan. 1684 geboren, overleed 30 April 1745. Hij huwde
11 Januarij 1716 Agatha van der B. oeven, vrouwe van
Heeswijken Dinther, dochter van Abraham Jacob Jae o bs z.
van der Hoeven en van Agatha Jacobsdr. Briell.
Uit dezen Corn e1 s stamt de tegenwoordige familic af. Hij
is de overgrootvuler geweest van Jkh. H. M. S pe elm an
Wobm a , voorzitter van het provinciaal geregtsbof van Friesland enz.
Zie Nay. D. X. bl. 351.
SPEENHOVEN (JoHANNEs), in 141te Dortmont in
Westphalen geboren , was predikant deR hervormde gemeente
te Lingen , waar hij in 1605 veel toebragt dat die stad wider
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Spin ola in handen der Spanjaarden vie!. M. Kobbe, een
oud en bloohartig man , voerde er bevel in den naam der
Staten , en toen deze voorstelde de stad aan den vijand over te
geven , begaf Speenhov en zich aan het hoofd van den
kerkenraad naar de wallen , om den bovelhebber met schreijende
oogen en gebeden over te halen om het onschuldig bloed der
stedelingen te sparen , en toen Kobbe te kennen gaf dat hij
zijn eer moest handhaven , voegde Speen ho v e n hem toe,
dat dan dit bloed over hem en zijn kinderen zou korner'. Deze
taal maakte indruk : hij gaf de stad over. Later ontmoeten
wij hem als predikant te Utrecht, waar hij in 1613, om zijne
remonstrantsche gevoelens afgezet en wegens zijne weigering
om de akte van stilstand te teekenen naar Waalwijk gevoerd
werd. Na zich aldaar eenigen tijd te hebben opgehouden ,
keerde hij naar Holland terug, om de herderlooze remons.
gemeente te dienen , o. a, die van Delft. Hier overviel hem ,
na de 29 Junij 1621 heimelijk eene leerrede te hebben gehouden , des avonds in 't huis van P. J. van Rue ven, weleer
lid der vroedschap , een beroerte, die ziin dood ten gevolge
had. Uit vrees voor de boete , gesteld op 't herbergen van een
rem. predikant , werd het lijk in een achterschuur begraven.
Door een dienstmaagd verklapt , kostte het van Rue ven een
aware boeten en de onkosten van een stedelijke begrafenis
in de kerk , die echter geen plaats vond, vermits het lijk bleef
waar het was.
Zie Brandt, Hist. der Rqf.;
Kobus en de Rivecourt.

Tideman,

Rem. broeders ;

SPELDRICHT (JAN VAN DER) een graveur uit het midden
der 16. eeuw. Hij etstte fraai in koper en sneed in hout.
Zie K ramm.
SPELT ( ADRIAAN VAN DER) afkomstig uit Gouda, doch
in 1630 te Leiden geboren. Hij was uitnemend in 't
deren van bloemen , verbleef eenigen tijd aan 't hof van den
keurvorst van Brandenburg , keerde naar Gouda terug en
overleed er in 1673.
Zie W alv is , Beschrijv. v. Gouda,

D. I. bl. 338 ; I m m or z e el;

Kramm.
SPELT (J. VAN DER) , med. dr. te Leiden omtrent 1700,
Zijn portret is door Fr. van Mieris gegraveerd en door
B. V a ill a n t in koper gebragt.
Zie Muller, Cat. v. portr.
SPENGER (JAN VAN) , een Utrechtsch burger, hield , in
de twisten over den bisschopsstoel tusschen Z weder van
Culemborg en Rudolph van Diepholt, de zijde van
eerstgenoemde , en had toen van Diephoit reeds op den
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bisschopszetel gevestigd was , in 1427 deel aan eenen aanslag
om Utrecht op het onverwachts te overrompelen , door des
Vrijdags na kruisvinding , des morgens ten zeven ure , de witte
Vrouwepoort in te nernen , en daardoor Culemborgs yolk
in de stad te brengen ; deswege werd hij, toen de aanslag ont.
dekt was , ter dood verwezen en met den zwaarde gestraft.
Zie Burman, Utrechtsche Jaarboek., D. I. hi. 343 en 344.
SPRENGER VAN EYK (PETRus GODEFRIDUS) Zie EYK
(PETRus GODEFRIDUS SPRENGER VAN).
SPRENGER VAN EYK (JAcoBus PETRus) , zoon van Pet rus
Godefridus en Alidaauirina van Walwijk, werdden 8
November 1777 te Bergschenhoek , waar zijn vader toen pre.
dikant was , gehoren. Hij ontving zijne eersts opleiding op
de Latijnsche school te Rotterdam , onder den rector J o. A d r.
N o d ell. Voor het predikambt bestemd , werd hij daarvoor te
Utrecht gevormd door Bonnet , maar vooral door Hering a.
In 1799 proponent geworden , beriep hem de gemeente Zeg.
veld bij Woerden , van waar hij in 1.803 naar Kethel , in
1805 naar Vlaardingen en in 1809 naar Rotterdam vertrok ,
waar hij 38 jaren het leeraarsambt bekleedde. In 1847 vierde
hij aldaar zijn vijftigjarige Evangeliebediening , en eindigde
zijne dagen op het buiten Westerpark bij Oosterbeek , den 4
Augustus 1859 , bij zijne echtgenoote Helena Corn elia Groenev elt kinderen nalatende. Hij was lid der
Maatsehappij van Nederlandsche Letterkunde , in wier Handelingen zijne uitvoerige levens en karakterschets , door Mr. G.
Mees Az. bewerkt , voorkomt. Het door van Eyk uitgegevene
betreft Godsdienst , Geschiedenis en Letterkunde , meer bijzon.
der natuurschoon en zelfs een paar malen poezy, de laatste
slechts als ontspanning.
Zijne Godsdienstige geschriften zijn :

De Geschiedenis van SamuEl naar den Bijbel, een Chrietehjk
huisboek , 's Hage 1815.
Jona, eene belangrijke Bijbelsch,e Geschiedenis , opgehelderd.
Amst. 1818.

Tafereelen uit het boek Esther. Belangrzjke 4jdragen
tot de Oude Geschiedenis voor den beschaafden stand.
Rott. 1838.

De Geschiedenis van Ruth , zedekundig behandeld.
Dev. 1841.
Herinneringen uit eene villtigjarige evangeliepraliking tot
huiselijke stickling. Arnh. 1850.
De Kanselontluistering in de Nederlandsche hervormde kerk
tijdens de 17. en 18. eeuw aangewezen en gestaard door
Siroenes. Amst. 1853.
Handleiding tot tekstzuivering van den Bijbel, uitgegeven
door J. H. van der Palm. Opmerkingen en wenken van J. P.
Rott. 1854.
Sprenger van Byk , rustend leeraar.
57
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Op Kerkelij k historisch gebied
Be Martelaare dpr ProtestctnAche kerken van liongariie , in
de 174. eeuw, G'edenkschrift hunner hevige vervolging d.00r de
Jazuiten , voorbeeklige standvastigheid en eindelijke verlossing.
Dordr. 1845.
Gauganelli (Ptsus Clemens XIV) in zijn leven en karak ter
gesche04. 44411. 1848.
Op letterkundig gebied :
Redevoering ter nagedachtenis van wiilen den Weleerw. Zeer g el.
Heer J. Scharp , uitgesproken in de maatschappii erscheidenheld en Overeenstemming 13 April 1.828, Rott. 1828.
gandleiding tot de kennis onzer V aderlanclsahe spreekwoorden
en spreekwoordellike zegswiizen , bajzonder van de scheepvaart
en het scheepsleven ontleend.
Rott. 1835.
Nalezing en vervolg daarop 1836,
llandleiding tot de kennis enz. nit het dierenrzjk ontleend
1808 , en daar adder Nieuwe proeven ter verklaring van spreekwoorden naar wier oorsprong of zin 9evraagd is.
Nakzing en vervolg daarop , en daaracbter Proeve ter verHaring van spreekwoorden naar wier oorsprong enz.
flandleiding enz. aan het landleven ontleend.
Rott. 1841
(zamen in 5 deelen).
Ilet spreekwoardelijk gebruik van Bijbeltaal in de burgerlijke
zamenleving beoordeeld. Rott. 1844.
.De heerlijke boorden van de Mond van Trier tot Coblentz
beschreven op een reis door Duitschland in 1827. Rott. 1828.
Ret Hartzgebergte , een der fraaiste en belangriiks gecleelte van
naordwedelijk Dultschland , reisverhaal en reisboek. Rott. 1837.
Opk gaf bij van 1825 tot 1843 bijna ieder jaar een vrij
lijvig deel v, den Fakkel , of bsjdragen tot de kennis van het
ware , schoone en goede , Rott. 1825 tot 18.39 14 D. en een
deel Latere Bijdragen, Dec. 1843. Mr. Mees heeft achter
ziin Riografie een lijst der stukken gevoegd , die van S. v. E.
die er redacteur van was , er in voorkomen.
Zie de Biogr. in Hard. d. Illaats. voor
Rott. Predd.

1860; Harderwijk,

STENC4LER (Jonlc, JOHANNES THF,ODORUS VAN)
den 4
December 1790 te Zutphen geboren , trad den 20 December
1f306 ale onderotZeier-6Ieve bij de garde van 'toning Lodawijk
it dienst , werd in 1807 sergeant bij de garde grenadiers , op
bet eind van 1808 adelborst , in 1809 hij de lijfwacht te paard
geplaatst , in Mei 1810 bregadier bij de lijfwacht te vet. Op
,

bet eind. an dit jaer,, na de inlijving van Nederland in bet
Fransche keizerrijk , werd bij 2e luitenant bij het 2. reg. de,
garde grenadiers, den 6 December 1811 1uit-adj.-m*0r bij
de pupillen der garde , en den 10 Aumtus 1813 kapitein acli.
Later keerde bij met gemeld corps naar Holland terug en
-
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werd in den dienst van den souvereinen vorst gecontinueerd.
Bij de reorganisatie der armee ging hij als kapitein over bij
het 1 1 de bat. inf. van linie , dat later bet 14de bat. geworden
is. Den 9 Junij 1815 werd hij aan het hoofd der comp.
geplaatst , en in 1819 , bij eene reorganisatie van het leger in
dezelfde betrekking bij de schooleompagnie der 11de afd. inf.
In Junij 1824 bij de Ide afd. inf. overgeplaatst , werd hij in
1829 tot majoor bevorderd. In 1837 benoemde hem de
koning tot zijn adjudant en werd hij tevens bevorderd tot komm.
van het depot der grenadiers. In 1840 wend hij aangesteld tot
luit.-kolonel , en in 't begin van 1841 tot kommandant der
afdeeling grenadiers. Ruim een jaar later werd hij eervol uit
die betrekking ontslagen , in 1843 , zonder bezwaar der schat.
kist , tot kolonel aangesteld , en op het eind van dat jaar ter
dispositie van bet departement an oorlog gesteld. In den
aanvang van 1844 benoemde hem de koning tot zijn adjudant
in buitengewonen clienst , den 7 Maart 1845 kolonel-kommandant
van het reg. grenadiers en jagers , in 1848 generaal-majoor,,
kommandant der reserve-brigade. Den 1 November 1849 werd
hij tot minister van oorlog gekozen , welke betrekkfng hij tot
15 Junij 1852 bleef bekleeden. Gedurende korten tijd werd
hij ook ad interum met de portefeuille van marine belast FBI
onderscheidde zich in al deze betrekkingen door ijver , trouwe
pligtsbetrachting en minzaamheid. In zijne verschillende
taire betrekkingen nam hij deal aan versehillende krijgstogten.
als in 1809 in Brabant tegen de Engelschen , in 1815 in
Frankrijk, in 1830 te Antwerpen , bij gelegenheid van den
Belgischen opstand. In 1832 nam hij deel aan den tiendaagshe veldtogt. Hij werd met vele onderscheidingen en eere.
teekenen begiftigd , was ridder der Mil. Willemsorde , kommandeur
van de Ned. Leeuw , ridder van den Rooden Adelaar en van de
Wurtembergsche kroon. Hij overleed den 17 Nov. 1866.
Part. 4erigt.
SPEX (JACOB) , nit een tak van een oud aanzienlijk
geslacht , dat vele adelijke goederen in het land van Kamerijk bezat , gesproten , telde onder zijne voorvaderen Jaques
Sp e , Oouverneur.gen.eraal van Nederlandsch-Indie , neef van
zijn' grootvader Jakob Spe x. Hij zelf was de zoon van
W ij nand Sp e x, notaris en deurwaarder van het hof van
Holland , Zeeland en Friesland , die , met een groot aantal kinderen gezegend , van de bekrompen inkomsten ambten moest
leven , en werd den 19 October 1 702 te 's Hage geboren.
Hij werd opvolger van zijn vader in diens verschillende ambten ,
notaris , voorts in 1724 deurwaarder van den hoogen raad en het
hof van Holland en in 1747 klerk ter secretarie van den prins
van Oranje. Zijne snipperuren besteedde hij aan de beoefening
der Nederlandsche letterkunde en vooral der diehtkuast , knoopte
5 7*
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briefwisseling met de voornaamste dichters van zijn tijd a. ,
en werd buitengewoon lid en medebestuurder van het in 1773
opgerigte Haagsche dichtgenootschap Kunstlierde spaart geen
vlijt. Hij had als oordeelkundige grooter verdiensten dau wel
als dichter. Zijne verzen zijn in het algemeen te gemanierd ,
zenuwloos en rneest van onbeduidenden inhoud. Behalve zijne
eigene Gedichten ('s Hage 1755) bezorgde hij in 1750 een
nieuwen druk van Vollenhove 's kruistriomf en Gezangen,
in 1747 het derde deel van Poots Gedichten en in 1747 het
Leven van G. Brandt, beschreven door J. de H a e s. Na
zijn dood , den 3 Januarij 1775 , gal het Haagsche dieht.
genootschap zijne Nagelaten gedichten in 1779 , met een zwellende en weidsche lofrede aan het hoofd. J. van Spaan
vervaardigde een grafschrift op hem. J. Houbraken heett
zijn portret naar Schou wman gegraveerd,
zie Nagel. Ged., Voorr.; Witsen Geysbeek, B. A. C.
Woordenb. , D. V. H. 312; Epigr. Anthol., bl. 114; J.vanSpaan;
Proeven van Poet Mengelst., D. III. bl. 207; Siegenbeek, Bekn.
gesch. der Ned. Letterk., hi. 255 ; J. de Vries, over de dichters
der 18 eeuw , hi. 159; Huberts, Chron. liandb. bl. 96; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat.
V. portr.
SPEYBROEK (M. VAN DE) , dichter. Van dezen bezitten
cvij
Sions Wijnbergh , Middelb. 1670 en De groote vermeerderde Syons Wzjnbergie , in sigh bevatt. 100 echriftuurlzjcke
Liedekens , gemaect uyt den 0. en N. lestament. Den laatsten
.Druck , verbeterd en van alle druckfouten gesuyvert ,
Amst.
1722 8°.
Zie Cat. Muller,
Woordenb.

Amst. 1857 bl. 109; v. d. Aa, N. B. A. C.

SPEYER (I. S.), onderwijzer in de wiskunde aan de inrigting
van onderwijs voor koophandel en nijverheid te Amsterdam,
is schrijver van : Tafel van de gewone of' Breggiaansche logarithmen van 0 tot 101000 , met eene verklaring van het gebruik
der logarithmen bij het koopman8rekenen ,
's Gravenh. en
.Anasterd. 1847.
SPEYERT VAN PER EYK (Sim.) , zie EYK (SImoN
SPEYERT VAN DER).
SPEYK (JAN CAREL JOSEPHUS VAN) , den 31 Januarij 1802
te Amsterdam geboren , en in het weeshuis aldaar opgevoed
trad op achtienjarigen leeftijd als stuurmansleerling in zeedienst , werd in Januarij 1823 tot adelborst der tweede kl.
en in 1824 der eerste klasse benoemd en woonde als zoodanig,
maar door zijn chef C. Heye, kommandant der bra Orestes als
dienstdoende tweede luitenant gebruikt, de expeditie tegen Boni
en Soupa op Celebes bij. Be door v an Speyk bij die gele-
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genheid betoonde moed en beleid had zijne benoeming tot
buitengewoon luitenant ter zee , tweede klasse , ten gevolge.
In het begin van 1826 werd hem te Soerabaja het bevel over
Z. M. kanonneerboot n.. 16 opgedragen , waarmede hij onderscheidene togten deed naar Muntok , Pangkal Pinang , en Soengei
beat op de Zuid-Oostkust van het eiland B .anka. In Julij
1827 deed hij als kommandant van Z. M. kanonneerboot
no. 14 wederom eenige togten en in de volgende maand werd
hem het bevel op de Zuid-Oostkust an Banka opgedragen.
Van dezen post , in 1 828 teruggeroepen , kruiste van Spey k,
de tweede helft van (lit jaar op de Noordkust van Java , waar
hij de scheepvaart en koophandel beschermcle en ,de schrik
der roovers" was. Toen , op het chide van 1828 , alle detachementen van Z. M. Nederlandsche bij de Koloniale Marine
werden ingetrokken , werd ook van Speyk overgeplaatst op
korvet Triton en kwam daarmede den 3 Augustus 1829 in het
vaderland terug. Den 1 April 1830 van het volgende jaar werd hij
op Z. M. fregat Amstel , onder bevel van den kolonel-kapitein
J. M. Polders, als wachtschip te Helvoetsluis liggende ,
geplaatst , en hem , toen effectief luitenant ter zee 2. klasse ,
vervolgens het bevel opgedragen over de kanonneerboot n". 2 op de
Schelde voor Antwerpen. Met deze werd hij door een stormvlaag op den 3 Februarij 1831 tegen den Antwerpschen wal
geslagen. De Belgen beklommen de boot , hun eisch was
,strijkt de vlag" , een Belgisch oflicier eischte zijne papieren ,
van Spey ks antwoord was wacht een oogenblik , dan zal ik
mijne papieren halen en ze u laten zien" , vvaarop hij zich naar
beneden begaf, den brand in het kruid stak , waarna de boot
in de lucht sprong , en hij de eer der vlag , door opoffering
van zijn leven , handhaafde. Een nationaal gedenkteeken vereeuwigt dezen heldendood in den te Egmond aan zee sierlijk
opgebouwden toren , die genaamd is Jan van Speyks toren.
Twee gedenkpenningen werden ter gedachtenis van deze daad
geslagen , en op last van prins Frederik door de zeeschilder
P. J. Scho t el twee schilderijen , dit romeinsch feest voorstellend , vervaardigd , die aan het koninklijk instituut te
Medemblik ten gescheuke gegeven zijn.
Zie verder J. Koning, Leven van J. C. .T. van Speyk met portr.
en platen ; G. D. J. Schot el, Leven van .T. C. &hotel; Leven
van P. J. Schotel; Nieuwenhuis (uitg. Sijthoff); Kobus en de
Rivecourt; Verwoert; Muller, Cat. v. portr.

zoon van Jacobus
SPIJK (JOHAN ALBERT VAN DER)
van der Spijk en Constantia Muis, werd den 29
Februarij 1758 te Doesburg , waar zijn vader predikant was,
geboren , bezocht de Latijnsche school zijner geboortestad en
de hoogescholen te Utrecht en Harderwijk , studeerde aldaar
onder Nieuwhoff, de Rhoer en Roscam in de wijs,
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begeerte , historien , romeinsche oudheden en de regten , en
verwierf in 1781 den doctorsgraad , na verdediging eener dissertatie ad Legem II Codicis de hereditati8 petitione cum annexi8
corollariis , en zette zich als advocaat te 's Hage neder , waar
hij een der vermaardste regtsgeleerden werd. Na de omwenteling van 1795 werd hij vruchteloos aangezocht tot het bekleeden van den post van Fiscaal bij het hof van Holland , doch
liet zich bewegen deel te nemen aan het provinciaal bestuur
van dat gewest. In 1797 werd hij lid der tweede Nationale
vergadering , werd den 22 Januarij 1798 nevens vele andere
waardige mannen met geweld buiten de vergadering gestoten
en op het huis in 't Bosch in verzekerde bewaring gesteld.
Hij overleed den 10 Maart 1826, na zijne echtgenoot Alett a
Gerarda A n,d r ea Gordon, in Februarij 1816 , door den
dood verloren te hebben. Hij was ridder van den Nederl.
Leeuw en lid der Maats. van Nederl. Letterk.
zie sTaarl. verslag der M. v. L. 1826.
SPICKERMAN (G}.0. HALOANDER) , worth door S p a n.
gen berg in zijn leven van Cuiacius vermeld onder diens
leerlingen , welke naam gemaakt hebben , met bijvoeging : nit
_Friesland , en vermelding dat bij diens promotie tot doctor
juris , Cuiacius zelfs eene oratie had gehouden. 't Is twijfelachtig of deze persoon hier of in Oost-Friesland te buis behoorde. IVIisschien is Haloander wel eene geleerde vertaling
van den oorspronkelijken naam van Spick er ma n. Althans
Gr ego ri us Halo an d er, die in 1529 ,te Neurenberg de
bekende uitgaaf der Pandecten bezorgde , zal , volgens Saxe,
II 120 , oorspronkelijk Hofmann geheeten hebben. Volgens
mededeeling van prof. mr. J. C. G. Boot.
SPIEGEL (H.) , Kramm vermeldt hem onder de Neder.
landsche kunstschilders en teekenaars. Aileen vond hij hem
vermeld op Cat. P1008 van Am8tel 1800 , Teekeninuen n°. 2S,
een lianshoofd.
SPIEGEL (mr. ELBE.) , Z0011 van Dirk Arendsz Sellout,
gezegd Spiegel en Lijsbeth Willemsdr. Boogaart,
den 3 Januarij 1600 te Amsterdam geboren , was secretaris en
ontvanger ter admiraliteit te Amsterdam , huwde 12 Jan. 1625
Petronella Roeters, gel, 1595, gest. 1647. -Van hunne
kinderen huwde B 1 1 s abet h , geb 1628 , den 6 Junij 1651
Wigbolt Slicher, Geertruid, .eb. 1635, den 21 Dec.
1655 Jan Baptist Hoch epic d. Hijbbeoefende de Nederduitsche poezij , blijkens zijn Gralschrift op Jan van Galen op
zijn tombe in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Hij overleed
den 22 Februarij 1674.
Lie Wager] a a r , Anis t , D. III bl. 383; Nay. I), IX bl. 234,
254; 1). X bi. 46, 136, 203.
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SPIEGEL, (JAN LAURENSWON), zoon Van L aur ensPiet er s.
a&iO11 Spieget1 en broeder van Hendrik Laurenszoon
S pi e g el, een der nieuwe Raden in de Vtoedschap te Amster=
don ; nti de vetandering in de regeering in 1578: Then Tater
besloten werd de Imo overheid aan W ille m I over te drag. ,
weigerde hij dattritst te bewilligen , ten minste hem , ah zoodw
hig dcii eed te doen. Zulks blijkt uit het besInit der Anasttet.
damsel. Vroedschap van I September 1580, bij 't Welk tiari
hem en nog aan drie andere Raden //die weigerden zijne dborltiertigheid als hoop, overheid te zweeren , op eene boete va, tien
duizend dubbelden Leidschen stem , tegen den volgetiden
Maandag gedagvaard , en ondertusschen terboiden werden uit
de stad te gaan". In 1589 nam hij zitting in de Schepenbank.

Zie Wag enaar , Amsterd., D. III. bl. 479, D. It bl. 33 ; Kok.
SPIEGEL (LAURENS JANSZOON), waarschijnlijk zoon *an den
vorige, nam in 1604 zitting in de Schepenbank te ArnsterdaM ,
en zat in 1606, 1608, 1610, 1612, 1615, 1616 (als voor.
gittend lid) en in 1618 ir4 dit gestoelte. In /611 word hii
daarenboven Raad in de vroedschap.
Zie Kok.
SPIEGEL (HENRIK LAURENSZOON), zoon van Laurens
rietersz Spiegel en van Anna Gaaf Jansdochter,
broeder van J an Laurens z. Spiegel 1 ), bovengenoemd ,
werd den 11 Maart 1549 te Amsterdam geboren. Schoon
belijder van den roomschen godsdienst , zou hij tot regeerings.
posten geroepen zijn , doch hij wilde zich liever aau den kook
htndel en de zanggodinnen wijden. Toett hij toch in 1589
tct Raad in de Admiraliteit to Hoorn was benoetnd en hij die
bitrekking van de hand had gewezen , zocht de vroedschap
hni te noodzaken dit ambt te aanvaarden. Zulks niet batencle
ve.zoeht men 's lands stater) met km gezag tusschen beide te
tr.den. Doch hij bleef weigcrachtig , ook natlat men hem,
tet behoeve der arrne Godshuizen , te 's Gravenhage in cell
bcete had geslagen hij wilde de. liever betalen dan de opgedrgen raadplaats aanvaarden. Hij is tweemalen gehuwd, eerst inet
BJegtje van den Berg, vervolgensmetDieuwertje van
Mr k e n. Zoo niet bij beide , ten minste bij eene heeft hij
kirtieren verwekt , uit welke naderhand de aanzienlijle Amsterdatsche geslachten Backer en Lestevenon zijn gesproten.
Zij1 laatste levensdagen sleet hij te Alkmaar en overleed aldawr

Behalve dozen broeder had Spiegel twee zusters Elizabeth
S pi gel, gehuwd aan Herman R oden bur g, Raad in de vroedschai ts Amsterdam en Geertrui Spiegel, gehuwd met Pieter
A dr aan szo on Pauw, Raad in de Vroedschap en Rentmeester
van Amur , vader van den hoogleeraar Pieter Pau w.
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in den aanvang van 1612 aan de kinderziekte , hem door het
aanschouwen zijner kinderen , door die krankte aangetast ,
aangejaagd. Men verhaalt namelijk , dat hij ninamer de kinderziekte gehad hebbende, door zijne vrouw , met vriendelijken
drang, nit de kamer werd gebouden , waarin de kinderen lagen ,
doch dat hij uit liefde voor zijn kroost , en uit verlangen van
het te zien , op een ladder voor de glazen der ziekenkamer
klom , en door het gezigt der door die afzigtelijk kwaal aangetasten
zoo ontroerde dat er , kort daarna , dezelfde ziekte opvolgde,
waaraan hij stierf. Zijn lijk werd naar Amsterdam gevoerd
en in de Nieuwe kerk begraven.
S pie gel was een der aanzienlijkste kooplieden van zijn tijd
en won aanzienlijke schatten. Hij leidde eon onbekrompen
leven , en verpoosde zich in zijn ledigen tijd op een rustplaats
aan den Amstel , buiten de Utrechtsche poort tegenover de
Schulpbrug , Meerhuizen genaamd. In den hot dier lustplaats
stond een lindeboom met een ongemeen hoogen en breeden
kruin , gevormd in de gedaante van een prieel, waarin wet
twintig menschen konden zitten. Hij noemde dien boom den
toren der Musen. Soortgelijk een naam had hij gegeven aar
een sped- of tuinhuis , van een zeldzaam maaksel , op dezelfde
lustplaats. Het bestond uit drie vertrekken boven elkander:
het eerste of benedenste was vierkant , het middel,te achtkant
en bet bovenste rond. Rondom (lit laatste liep een trans of
omgang , waarvan men , op de omliggende landerijen en op
bet Diemermeer een vermaaklijk uitzigt had. In dit aangenaatt
verblijf sleet Spieg el zijne uren aan de letteroefeningen gewijd,
of verlustigde hij zich met zijne geleerde vrienden. Hiertce
vond hij , onder de drukte eens uitgebreiden en voordeeligen
koophandels , nog tijd. In de Grieksche taal was hij niet one.varen. De Latijnsche spraak was hij in zoo verre magtiy,
dat hij een van Seneca's treurspelen daaruit vertaalde. Mt
de geleerdste mannen van zijn tijd hield hij briefwisseling , n
gemeenzaamomgangmet Dirk Volkertszoon Coornheit
dien hij dikwerf te Haarlem bezocht. Inzonderheid maak,e
hij werk van de beoefening en beschaving der Nederduitscle
taal- en dichtkunde , onder welker Opbouwers zijn naam net
eere genoemd wordt. Hij was een der voornaamste oprigtcrs
en leden der rederijkerskamer In liefde bloeijende te Amstrr dam , en schreef verscheidene jaren voor die kamer Nieuwejaaisliederen. Reeds in 1591 bezorgde hij de eerste uitgaaf ter
Rijmkronyk van M el is Stoke, en droeg alleen daarvan de
kosten. Venter schreef hij verscheidene kleine dichtstukko ,
meestal van zedekundigen et stichtelijken inhoud. Van al zine
werken is echter het meest vermaard zijn Hertsspiegkel , 'or
bet grootste gedeelte op Meerenhuizen zamengesteld , vervardigd. Eerst na zijn dood werd dit werk door den druk gem.'
gemaakt. De eerste uitgaat dagteekent van 11114, in zven
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boeken , die, naar het voorbeeld van Herodot us, de namen der
zeven zanggodinnen ten opschrift voeren ; de beide laatste
boeken zijn on voltooid gebleven. Op deze zeven boeken verzocht
hij de gebruikelijke goedkeuring der roonasche kerk , en zond
het handschrift naar Leuven , doch het kwam zonder de verlangde
goedkeuring terug, met verklaring dat men het werk niet verstaan kon. Ondertusschen verscheen in 1615 de tweede druk ,
even als de eerste bij Cornelis Dircksz. Kool, en in
1694 een derde bij Hendrik Wetstein, vermeerderd met
eenige andere geschriften en gedichten van S pi egel, doch de
volledigste en beste druk , van 1723 te Amsterdam bij And ries
van Damme, is bezorgd door Pieter Vlamino., die hem
met verscheiden nooit gedrukte stukken verrijkt , door aanteekeningen opgehelderd en met fraaije platen van Jan G oeree
versierd heeft. In de voorrede gaf hij eene uitvoerige schets
van dat diepzinnig zedekundig gedicht. ,Het is" , schreef v an
Kampen, neen keur van bloemen der wijsheid , in eenen ,
wel is waar , nu en dan zeer harden stijl , met gezochte en
sonas tot in het belagchelijke gedrevene woordkoppelingen en
omzettingen van volzinnen , zijne beelden en woordspelingen
zijn veelal smakeloos en ruw ; maar dit alles worth vergoed
door de edelste gevoelens , blakende menschenliefde en zucht
tot volmaking". In 1828 gaf mr. Willem Bilderd ij k
Spieghel's Hartspiellel in nieuwer Taal en Dichmaat overgebracht in het lieht.
Behalve de Hartspieghel heeft men nog van hem :
Epoctetus Handtboexken ende Caes Tafereel en Tafereels
Kort begrip , o. a. te vinden achter de uitgaaf van S. Bartspiegel
-

Amst. I. D. Coll. 1615 8 °.
Voorts: Bzjspraakx Alinanack Amt. J. Theunissenz. j. (denkelijk 1606) 12vo en in het Mergh van de Nederlandsche

spreekwoorden, waerin 11. L. Spiegel , Bijspraakx Almanac/c
neffens het tweede ende derde deel der Spreeckwoorden zipz bijgevoegt. Noyt aldus volkomen ghedruckt. Amst. voor Joost
flargers 1644 12°. Arnst. voor Jac. van den Bergh , 1650 12°.
Ook nam hij deel aan de door de kamer In lield bloeiiende uitge
geven Tweespraeck van de Nederduytsche Letterkunst.
.Amst. 1584.
Buygh bewerp. van de Redekaveling o fie Nederduitsche
Dialectike , Leyd. 1587.
:

-

Weleer was de beer Koning in bezit van het handschrift
van den Ilartspieghel en J. J. v. Voorst van Thomas a Kempis ,
De navolginy Christi nit het Latzjn in klinckent Duytsch
(Nederd. verzen) vertaalt (door P. L. S. den Oude n) op

den Octave der purificatie Mariae Anno
71. In 4°. Oblong.

1623 , mijns ouderdoms

Zie A. Pels, Boratius .Dichtk. , bI. 27; v. Kampen, Bekn.
Gesch. d. .Nederl. Letteren en Wetens. , D. I. bi. 120, 121; Ypey,
Gesch. d. Ned. tale , D. I. bl. 448; D. II. hi. 419, 440, 418;
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Huy dee op er , Proeve tem Taal- en Dichtk , D. bl.
; Collot
d' Escury, loll. roem in kunsten en wetens. , D. III. bl. 17, 35,
36 , 111 , 255, 256 ; P. Vlam in g, Leven van Spieghel , voor den
Hartspiegel ; J. I. P o nt a nu s , Beschrajv. . v. Amst. , C. XXVIII bl.
286; Val. Andreas, Bibl.
Foppens, Bibl. Belg. ,
T. I. p. 455; J. Wag e naar Amst. , fol. III. bl. 201; Witsen
Geysbeek, B. A. C. Woord;nb., D. V. hi. 318; Siegenbeek,
Bekn, Gesch. d. Ned. Letterk. ;
De Vries, Geseh. d. Ned.
Dichtk. , D. I. hi. 64; Snellaert, Gesch. Ld. Ned. Letterk.
J onclibloet, Gesch. d. Ned. Letterlc. , D. I. bl. 519; Frain,
Tien jaren enz. , bl. 330, 339; L. G. Visscher, Gesch. d. Ned.
Letterlc. ; W. de Clercq, Invloed d. vreemde Letterk. op de Nederl.;
V an 011efen, Leven van Vondel ; van Mander, Schilderb.
p. 206 verso V on d el, Poezy , bl. 576; Dez., Opdrayt t an Joseph
in Dothan ; Verscheid. Nederd. Gedicht. , bl. 16; J.Koning, Naaml ,
bl. 96; Hands. n°. 187; J. J. v. Voorst, Hands., n.. 811; Vad.
Letteroef. 1809. II. 260; Boekz. v. Rabus , .Tan. en Febr. 1694 bl. 57;

Holms; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

SPIEGEL (mr. ADRIA. VAN DE) een zeer ijverig en
bekwaam heelmeester,, werd op den 1 December 1588 door
den Raad van State ffgecommitteerd en gecontinueerd in 't
otteie van meester chirurgien" , //en oyck de opsicht te hebben
onder de andere chirurgiens onder onse compagnien te water
code te lande dienende". Hij overleed voor den 19 Februarij
1600. Hij huwde Barbara Geens, die hem twee zonen
schonk , Adriaan (die volgt) en G ij sbertus van de
Spiegel, chirurgijn te Florence in het hospitaal van den
hertog.
Zie Nay., D. V. bl. 36, 177.
,

SPIEGEL (ADRIAAN VAN DE) med. dr. , zoon van den
vorige , in 1579 to Brussel geboren , hoogleeraar te Padua,
in 1616 , en aldaar overleden den 7 April 1625 , is als heelnaeester vermaard geweest. Al zijne werken zijn door den
Franeker hoogleeraar v an der Linden (3 dn. in fol. 1645
bij Jo h. Blae u) uitgegeven met levensberigt en albeeldingen.
,

Zie [Slav, D. V. bl. 177.
SPIEGEL (JAN CLAAS.)
of Spieghel, was een der
scheepskapiteinen , die te Rochelle uitgerust , op last van graaf
Lode,' ij k van Nassau, ter zee vrijbuitten , en beyond
zich op den eersten April 1572 met zijn sehip voor den Briel.
Of hij in bet herwonnen vaderland ,uste zocht , en de krijgsdienst verliet , clan of hij nog meerdere daden in de verdediging des lands verrigtte , melden de geschiedschrijvers Diet.
Zie van Groningen, Geschied. d. Watergeuzen , bl. 340, 341.
SPIEGEL (LAUREN'S PIET. VAN DE), afstamnaeling van
een geslacht dat uit Vlaanderen afkomstig , zich ten gevolge
van godsdiengige beroeringen, naar Zeeland had verplaatst ,
,
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werd in Januarij 1737 te Middelburg geboren. Vroeg verloor hij
zijn vader en op veertienjarigen leeftijd zijne moeder.
Zijne voogden zonden hem , schoon door zijne moeder
voor den handel bestemd , daar hij reeds vroeg een buitengewone neiging voor den letteren openbaarde , naar de
Latijnsche school zijner geboortestad wear hij uitstekende
vorderingen maakte. Voorts word hij student te Leiden,
waar hij zich op de letter. , wijsbegeerte en de regten
met zulk een ijver toelegde , dat de hoogleeraren hem
onder hunne beste leerlingen rekenden. In 1758 behaalde
hij den doctoralen graad in de regten, en in 1759 werd hij
benoemd tot secretaris der stad Goes , en achtereenvolgen
raad en burgemeester dier stad. Ook word hij tot .dere betrekkingen geroepen , in welke alle hij zoowel der stad als het
gewest uitstekende diensten bewees , terwijl hij in den vrijen tijd ,
die hem van het getrouw betrachten zijner ambtspligten overschoot, zijne letterkundige studien voortzette , en tevens zich
door onderscheidene belangrijke geschriften bekend maakte. In
1780 benoemde hem de staten van Zeeland tot hunne secretaris
en in 1785 werd hij raadpensionaris van dit gewest. In dat
zelfde jaar ontstond de oorlog met de Engelschen en begonnen
zich spoedig de woelingen en twisten , die het vaderland sehokten ,
in Zeeland te openbaren , en aldaar des te gevaarlijker
waren , wij1 de partij , die verandering in de staatsregeling
begeerde , er zeer magtig was. Vooral was het aan de verstandige maatregelen van den raadpensionaris te danken dat de
bestaande orde van zaken in Zeeland gehandhaafd bleef. In
1107 aangezocht van den gewigtigen post van raadpensionaris
van Holland te aanvaarden , wijl men algemeen overtuigd was
dat niemand daarvoor geschikter was dan hij , liet bij zich die
keus vvelgevallen. Hij begon deze nieuwe loopbaan met al zijne
krachten in te spannen om de voormalige beroeringen in het
vergeetboek te brengen , en al zijne voorelagen tot dit doel
getuigen van eene wijze getnatigdheid ; maar de hartstogten
waren nog te hevig opgewekt om het oor aan gematigde
raadgevingen te kunnen leen.. Voorts trachtte hij de herstelde , maar toch hevig geschokte , staatsregeling weder op een
vasten grond te brengen , waartoe hij een on. erp voordroeg ,
volgens hetwelk de gewcsten elkander onderling het erfstadhoudersehap zouden toezeggen op den voet van 1747 ; een maatregel , die werd aangenomen en spedig nog meer kracht verkreeg ,
door het sluiten van een defensief verbond tusschen Engeland ,
Pruissen en Nederland , waaraan hij , evenals aan het provisionedl
tractaat van vereeniging, in Junij 1788 , op bet Loo tusschen
Pruissen en Engeland gesloten , een groot aandeel had. Ilij
wist in den toestand der finantien in Holland en der O. 1.
compagnie, die met geheelen ondergang werd bedreigd , eenige
verbetering to brengen , trachtte een aantal misbruiken en
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gebreken in onderscheidene takken van bestuur te verhelpen ,
waarin Iiij echter door vooroordeel en baatzucht weid tegengewerkt , terwijl de oorlog hem het bereiken zijner oogmerken
onmogelijk maakte. In het beheer der West-Indische kolonien ,
dat veel te wenschen overliet , bragt hij , na elke tegenkanting
verwonnen te hebben , een geheele verandering to weeg. Met
gansch zijn vermogen trachtte hij , bij de toenmalige woelingen
in Europa, den vrede te bewaren en bragt veel toe tot handhaving der algemeene rust in Europa. Na de uitbarsting van
de omwenteling in Europa zag hii met bekomrnering dat eenige
mogendheden gezind waren de verdere ontwikkeling en uitbreiding van dien geweldigen storm met kracht van wapenen te
keeren. Met de meesten ernst waarschuwde hij daar tegen ,
toen in 1791 het bekende congres van Pilnitz werd gehouden : de rnemorie daartoe door hem opgesteld , wordt een
meesterstuk van staatkundige doorzigtigheid geacht. Die memorie
werd aan de kabinetten van Berlijn en Weenen medegedeeld ,
doch vond geen ingang ; niet alleen werden zijne edele en
wijze oogmerken daardoor verijdeld , maar daarenboven verklaarde de Fransche republiek , die daartoe geen reden had,
den oorlog aan ons vaderland , dat daardoor in de grootste
moeijelijkheden werd gewikkeld. Toen in 1795 de Franschen
tot in het hart van Nederland doordrongen , bleef van de
Spiegel op zijn post, trots alle gevaren , en gevoelde zich
sterk in zijne overtuiging naar pligt en geweten gehandeld te
hebben. De Fransehen ontzetten hem van al zijne waardigheden en hidden hem 6 maanden gevangen zonder hem in de
gelegenheid te stellen zich te verdedigen. Eene commissie
onderzocht zijne papieren , zonder dat deze daarin eenigen grond
van beschuldiging kon vinden ; een bijzondere fiscaal , in zijne
zaak benoemd , sprak hem wel van scbuld vrij , doch stelde
voor hem in voorloopige bewaring te houden s tot dat over
eenige punten , die , zoo men zeide , nog duister waren , Iicht
zou verspreid zijn. Drie jaren bleef hij nu te Woerden gevangen , waar hij onderscheidene stukken over godsdienst , wijsbegeerte en letteren schreef. In December 1798 ontslagen ,
begaf hij zich naar Ysselstein , waar zijn talrijk gezin was
gevestigd. In den zomer van 1799 ward hem vertrouwelijk
medegedeeld , dat, indien de inval der Russen en Engelschen
op Nederlandsch grondgebied werkelijk plants vond , men besloten had hem op nieuw gevangen te zetten. Hij begaf zich
hierop naar Lingen , om den erfprins v. Oranje, die hem
daartoe had uitgenoodigd , met raad en daad bij te staan.
Hier overleed hij in Mei 1800.
Hij gaf in het licht:
Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderl.
rechten inzonderh,eid van Holland en Zeeland, Goes 1769 8°.
V erhancleling over de opkomst , het gezag en den ondergang
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der aloude hooye of grafekke vierschaa? in Zeeland en Werken
van het Zeeuwsch Genootschap 2e deel.
Gedagten over het zamenstel onzer h,edend. burgerkke rechtsgeleerdheid , Goes 1777.
llistorie van de Satisfactie , waarmede de stad Goee en het
eiland van Zuid-Beverland zich begeven hebben onder het stadhouderschap van prim Willem van Ora* , Goes 1777 8 0 .
Missive aan een 'Jeer in Zeeland over de militaire jurisdictie
binnen die provincie , Midd. z. jr. (1777) 8°. Aan v. d. S.
toegeschreven.
Algemeene kundigheden voor den gemeenen man van regten
betr. tot den landbouw en de landlieden, Goes z. j. 12°.
Ontwerpen van de Unie van Utrecht benevene eene lijst van
ongedrukte stukken lot de historic van dezelve Unie betrekkelijk ,
Goes 1778.
Bundel van onuitgegeven stukken, dienende ter opheldering
der vaderlandsche historie en van den regeringsvorm en voornameliik der historie van de Unie van Utrecht , verzameld
en met eenige aanteekeningen vermeerderd enz.,
Goes 1780,
1783 2 dn.
Nadenking van eenen staatsman weegens zzjn Ministerie in
Holland z. pl. (Rott. bij J. Hen drik sen en Leiden bij
van Tb oir) 1800 8°.
Zie Brieven en Negotiatien II 240.

Be geest van het polityk systema van de regeering van
Amsterdam of missive waarbzj in 't breede verslag wordt gedaan
van zekere memorie. Uit het _Franck vertaakl 1781 8 0 . Aan
V. d. S. toegeschreven.
Zie van Doorninck, n°. 1631.

Over de armoede en bedelarii , met betrekking tot de prov.
van Zeeland, Goes (1780) 12°. In den Haage 1805 8°.
Schets der regeerkunde en betrekking tot haar oogmerken en
middelen 1 Febr. 1786. Amst. 1801 8°.
Brief van een heer in .Holland geschreven aan een heer van
de regeering in Zeeland betreffende de pro m,emorie dienende
tot onderzoek , hoedanig het staateregt vij van Zeeland omtr.
de milit. juriedictie, Dordr. 1783 8°.
Zie Cat. v. d. Hoogen Raad der .Ned.

n°. 1211.

Zeelande Chronyk almanack , Midd. 1777-1792 , 15 dn. 32°.
In Cat. I. A. van Wachendorff aan L. P. v. d. S. toegeschreven. Anderen noemen als schrijver der 8 eerste deeltjes
A. v a n 's Gravesan de, en van de volgende P. J. C o nvenan t. In het aericht van den Lezer" voor bet 9e
deeltje wordt echter van de 8 eerste Jan Dan e als schrijver
genoemd.
Brieven en Negotiatien van re. L. P. van de Spiegel,

ale raadpeneionarie van Holland , gedurende den jongeten oorlog
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van dezen staat met de Franschen republiek waarbij gevoegd
zijn vele authentieke stukken, 8trekkende tot beer verstand
van deze brieven , 3 dn.
Zie M. F. Landsheer, de rebns a Laur. Petr. v. d.
Spiegel in Zelandia gestis et scriptis. Ultraj. 1843 8..;Bilderdijk,
Gesch. d. Vaderlands , D. XII bl. 2299 en volg.; Vervolg op Wagenaar, D. XVIII bl. 121-128, M, Siegenbeek, De L. P. Spie
qelio postremo consiliario , L. B. 1823; Jhr. Mr. J. de Bosch
hfd. 12; Dez.,
Kemper, De staatkundige partijen in Nederland,
Tijdgenoot , 1 n. 7; S chelt ema , Staatk. Nederl., D. II. bl. 35.0;
J. de Wal, Orationes academicae , p.17; Vreede, over eenige nagela-

-

ten onuitgegeven geschriften van den raadpens. van de Spiegel in Verh.
Utr. Genoots. Versl. Seet. Regtsg.
1866 bl. 3; Des. , de verdiensten
bl. 43; V. Kampen,
onzer voorouders in het vak der diplomatic
Vackr/, icaraktork., De U. hi. 721, 730; M. F. Landsheer, over
de geschriften van L. P. J. v. d. S. in Letterb. 1845, d. II bl. 82;
J. K. J. de Jonge, Documents sur la restauration et M. v. d.
Spiegel 1787 1793 in Ned. Ilijks-Archief, , D. I. bl. 304; Verslag der
kon. Bibl. 1871, bl. 5, 32, 70, Nay., D. IX. bl. 301, D. X. bl.
-

51, 110, 298; Nieuwenhuis (uitg. Sijthoff); Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; v. Doorninck, "in. en Pseud. (Reg.)
Cat. d. Bibl. v. h. Zeeuwsch Gen. (Reg.); Muller, Cat. v. portr.

SPIEGELBERG (MAintiTs vAN), ieerling van Johannes
C e 1 te Zwolle , een man , die zich orntrent de wetenschap
en het sehoolwezen bijzonder verdienstelijk maakte.
Zie Moll, Kerkgesch. v. iVederl. ,

D. II. bl. 254.

SPIERINC (Gnus) , beeldhouwer en sehilder to Audenaerde
omstreeflo I 524-1525.
Zie Kramm.

SPIERINC (Nicolas), kunstschilder en enluminateur te Brussel,
bloeide in he laatst van de 15e eeuw.
Zie Messager des Sciences etc. , Gand 1861: bl. 167; Kramm.

rederijker van Oudenaarden ,
SPIERE (RLTSSAERT VAN)
begat zieh naar Gouciti , waar hij , na er meer dan dertig
jasren, gewgo,ad te hebben , in 't lieht
nieu spelen van Sinnen ghestelt op trouwe gaerde. Ter
Goude. Jasper Tournay, 1616 kl. 8v0.
,

Zie Schotel,

Letterk„ D. L.

W.

Geselt. sk Red.; Cat. •d. Maats. v. Ned.
229; Wits en Geysbeek, B. 4. C. W.

D. V. hi. 325.

SPIERENBURG (W. C.) is sehrijver van De schoone
Amst. 1798.
D.
I.
bl.
197.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. ,
SPIERING (FRANcois EwouT) , kapitein ter zee , in 1719
tot schout bij nacht bij het Noorderkwartier bevorderd , had

wedswe, or het onverwacht geluk , Insp.

1.4 bevel over eat scualdeel , besterad ow te kruisen tit:adieu
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de Sorlingsche eilanden en Heysant op de schepen toebehoorende aan de onderclanen van den keizer van Marocco , met
wien het gemeenebest nag steeds in oorlog was. Kort na zijn
terugkomst van dezen togt , den 8 Jan. 1748 , verzocht en verkreeg hij zijn ontslag als schout bij nacht en verscheen hij te
gelijk , als afgevaardigde ter generaliteit. Later was hij burge'wester van Hoorn.
Zie J. C. de Jonge, Ned. zeewezen ,
hi. 492.

D. V. bl. 58, D. IVb.

SPIES (ADRIAAN VAN). Zie SPIES (ALBERT VAN).
SPIES (ALBERT VAN) , in 1666 te Amsterdam geboren ,
was een leerling van Guilielmo van Ingen, bezocht Rome
CA Venetie , en keerde in 1697 naar zijn geboortestad terug.
Niet weinig voordeel en eer genoot bij van het schilderen van
zaal. deur- , en schoorsteenstukken in voorname huizen op de
Heeren- en Keizersgrachten. Hij overleed in 1718.

Zie van Cool; Immerzeel; Kramm.

SPIES (N.), te 's Hertogenbosch geboren , was een luchtig
en zwervend historie- en portretschilder , leefde in de 17. eeuw.
Zie J. C. Weyerman; Kramm.

SPIES (Z.) sehreef
Over den 74° Psalm , A.mst. 2 dn. 8°.
Kerkrede over .Ephesen Xl: 21 , 22 , ter ingozjding der nietace
kerk e Hasselt Arnst. 1706.
Heerkkheid van Christu8 of verklaring over den Brief an
de Hebreen , Amst. 1725 8°.
Noodige kerkganger , Amst. 1726 8°.
Vt,rstandige kerkganger , Amst. 1735 8°.
Zie Arrenberg, Naamr. bl. 485.

SPILBERG (JoANNEs) , een vermaard kunstschilder , werd
den 30 Maart 1629 te Dusseldorp geboren. Zija vader was
kunstschilder in olieverw en op glas , in dienst van den hertog
van Gulik en Berg zijn °am ook in die betrekking bij den
kaning van Spanje. Aanvankelijk werd hij voor een andere
bestemrning oweleid en zeer ervaren in de Latijnsche en
andere talen doch welhaast verwisselde hij de pen met het
penseel en ging naar Antwerpen , om aldaar , onder de leiding
van It ubens voar de kunst opgekweekt te warden. Toen hij
onderweg het overlijden van then meester vernam , ging hij
naar Amsterdam en studeerde zeven jaren ander G o ver t
F1i n k. Zijne vorderingen beantwoordden aan zijnen ijver,,
en, vericreeg hij graote bedremheid in het vak van historie
en portret , zoodat hij de kunst met eer en voordeel kon beoefe.
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nen. Hij vestigde zich nu te Amsterdam , huwde aldaar met
M aria Fi x, en vervaardigde , op bevel der burgemeesters ,
een groot stuk , voorstellende een rotgezel van Amsterdamsche
schutters , waarvan burgemeester v a n d e Poll hopman was.
Voor dem schilderij ontving de kunstenaar , behalve het bedongen loon , een aanzienlijk geschenk. Na verspreidde zich de
roem van Spilb e rg 's vermaardheid ook buitenslands en
benoemde hem hertog Joh a n Willem tot zijn hofscbilder.
Hij vervaardigde nu , behalve de beeldtenissen van den hertog
en zijne gemalin en van andere vorstelijke personen , die
van vele hovelingen en edelen ook altaarstukken te Dusseldorp
en Roermonde , als ook het leven van Hercules en meerdere
levensgroote beelden , welke laatste op het slot te Dusseldorp
geplaatst werden. Vervolgens vverd hem opgedragen het schilderen , mede in het groot , van het leven van Jezus , doch
voor de geheele voltooijing , stierf hij den 10 Augustus 1690
te Dusseldorp , waar hij zich zich in 1681 met zijn huisgezin
gevestigd had.
Zie Houbraken; Kok; Immerzeel; Verwoert; Kobus
en de Riv ecour t; Nay. D. III, D. VI bl. 32.

SPILBERG (ADRIANA) , dochter van den vorige, den 5
December 1650 te Amsterdam geboren. Zij was eene verdienstelijke schilderes , doch teekende nog uitmuntender met
pastel verwen. Zij schonk in 1648 hare hand aan den wakkeren kunstenaar Willem B r eek veld , en na elf jaren
weduwe geweest te zijn , aan E glon van d er Ne er , raad
en kabinetschilder van Jo ha n W ille m, keurvorst van de
Paltz.
•

Zie Houbraken; Kok; Immerzeel.

SPILBERGEN (Jolt's VAN), waarschijnlijk een Zeeuw. In
601 kreeg hij het bevel over drie , door de Zeeuwsche
koopmanscompagnie uitgeruste schepen , om , ter bevordering
van den handel , een togt naar de Indien te doen. Hij gal
aan de Kaap de Goede Hoop den naam van den Tafelberg
deed op Ceilon goede zaken , den Portugezen veel afbreuk , en
keerde in 1604 met vier volgeladen schepe,n (hij had er nog
een Engelsch schip bijgekocht) te Vlissingen aan wal , nadat
hij vijf maal de evenaar had gepasseerd. In 1614 , in dienst
der O. I. comp , die zich met de Zeeuwsche vereenigd
had , ondernam hij met 6 schepen een tweeden togt ter
versterking onzer magt in de Indien , voer naar Brazilie,
waar hij vrij lang op de kust vertoefde , van daar door de
straat van Magellaan landde op onderscheidene plaatsen van
Chili , ontmoette 8 Spaansche schepen op de kust van Peru,
vocht er weder van 't begin van den nacbt tot den volgenden
avond boorde 3 der zwaarste schepen in den grond en had
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zelfs slechts 24 dooden op zijn vloot. Na die victorie vertoonde hij zich voor Calao , de reede van Lima landde te
Payta , nam en verbrandde die stad , onderzocht de stranden
en baaijen van Nieuw-Spanje , en kwam met zijn vloot tot aan
Aquapulio , waar hij zijne zaken met den Spaanschen bevelhebber z66 wist te overleggen , dat die hem met mondbehoef ten
voorzag. Van her zeilde hij naar de Molukken en zette den
1 Julij 1617 in Zeeland voet aan wal. Hij was de tweede
Nederlander , die den aardbol heeft rondgezeild , en overleed
den 31 Jan. 1620 to Bergen-op-Zoom.
Zijne reizen zijn in het licht gegeven met den titel
Oost- en West-Indische Spiegel der Nieuwe NavigatiOn.
Daerin vertoont werdt de eesste reysen ghedaen door Joris van
Spilbergen , Admirael van dem vloot , in wat manieren hij de
wereldt rontsom gheseyll hee ft. Tot Leyden bij Nicolaee Geelkercken. Amst. 1619 4°. Oblong. Er verscheen in datzelfde
jaar nog een ttitgaaf hij denzelfden met anderen titel. Het
werk werd herdrukt te Amsterdam bij Jan Jans z. 1621
40. Obi. Aid. 1648 4°. en omstreeks 1663 4.. Ook komt
het voor in Begin ende voortgangh enz. D. II. In 1619 gaf
Geelk erck en ook een Latijnsche en Jan Jansz. in 1621
eene Fransche overzetting in het licht.
Voorts heeft men :
Copije van een brief, geschreven door Joris van SpiThergh ,
commandeur leneraal onder 't belegdt van Jacob van Heemskercke
uit onse armade bil capio sint Vincent , in d. 9 Meg 1607.
Zie An account of several voyages and descoveries to the South and
_North, towards the Streights of Magellan , the south-seas , the vast
tracts of land beyond Hollandia Nova etc. bij Sir .Tohn Narborough ,
Captain Jasmen Tasmen (Abel Janssen Tasman) etc. London 1695
n. 8; van M et ere n, Nederl. Gesch. , (1623) bl. 564, De.. Mist.
des Pays-Bas (1618) fol. 604; G. B audartius, Memorien one cont
bl. 69; Witkamp,
verhaal der Gedenckweerd. Gheschiedenissen ,
Aardr. v. Nederl.; Swalue, Daden der Zeeuwen ; v an Kampen,
Vad. Karakterk, D. II. bl. 95 , 96 ; Chr. v. h. Mist. Genoots. ,
D. VIII. bl. 368 ; Tiele, Navig. Boll. p. 63-73 ; J. C. d e Jon g e,
Gesch. v. h. Nederl. Zeewezen , D. I. bl. 312; Muller, Pamfl. , D. I. bl.
78; van Haren, de Geuzen (uitg. v. Bilderdijk), bl. 320, 321;
Navorscher . 0. II. bl. 22 , 361 , Bybl. 1853 XXXVIII , LII ; CXXVI;
Kobus en de Rivecourt; Rabus, Boekz. v. Europa, 1996 a.

bl. 280.

SPILJARDUS (JoHANNEs) , in 1615 predikant te Rozendaal later in 1618 te Gorinchem , nam te Dordrecht eenigen
tijd de dienst waar en werd door Frederik Hendrik gekozen om te 's Bosch bij leening te dienen en overleed in 1658.
Hij schreef
Het schatboeck der verklaringhe over den Catechismus , van
nieuws oversien door J. S. Amt. 1664.
58
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De Chri8teliike Catechi8mu8 door itaadvragen ontleed , terklactrcl en beve8tigd. Amst. 1690 8°.
&hat der ileilige Schriftuur 8°.
Zie Soermans, Kerk. Reg. , bl. 90, 159; Rogge, Bibl. v. Contrarem. geschrtft , bl. 170; Muller, Cat. v. Holl. Godgel. ?perk.,
bl. 56 n. 530; H. van Alphen, Prolog. Oecon. Gateeh. Palat. 941,
Sign. f. 3 col. 6; Koecher, fist. d. Heidelb. Catech., bl. 328,
Arrenberg, Naamr. bl. 485; Rabus, Boekz. v. Europa; Kist
en Moll, Kerk. Archief , 0. II bl. 449; Glasius t. a. p.

SPILLE (H.) is schrijver van :

Beschrijving van eene nieuwe manier om molen-a88en en molenroeclen van meerder 8terkte en duurzaamheit te maken.
Amst.
1779 8°.

Verhandeling van zwemrokken of berigt van een micidel om
8c1ipbreuklijdende voor verdrinken le behoeden.
Amst. 1780 8°.
Zie Arrenberg, .Naamr. , bl. 485.

SPILMAN (HENiticus) , in 1721 te Amsterdam geboren ,
oefende tich in de schilderkunst onder Abraham de Haan,
de jonge, en werd een geestig teekenaar van stads- land- en
watergezigten. Hij graveerde ook naar teekeningen van J. d e
B e ij e r en naar zijn eigene. Nagler beschreef 24 numraers
zijner etwerken en nog 11 , in den trant van prentteekeningen.
IC ramm voegde hierbij Aangename gezichten in de Landsdouwen van _Haarlem , Haarlem 1761 in fol. door H. Spilman
en C. van Noorde, 24 afbeeldingen drie op 66ne plant.
De afbeeldingen der Graven van Holland in Langerd ij k s
werk an dien naam , Haarlem 1745 in 4°. zijn door hem
gegraveerd. In 1775 was hij nog te Haarlem woonachtig.
Zie Immcrzeel, Kramm.
SPIN (CHRISTIAAN ANDERSEN). Hoewel niet in ons vaderland geboren , verdient de matt , die demn naam droeg , wegens
zijne langdurige en nuttige werkzaamheid in Nederland allezins
in dit woordenboek vermeld te worden. Den 24° Febr. 1792
zag hij het levenslicht te Friedrichstadt , werwaarts weleer
zijne voorouders , om de vervolgingen der contra-remonstranten
te ontgaan , gevliegt waren. Eerst voor den handel bestemd ,
koos hij weldra de boekdrukkunst, in wier techniek hij zich
eerst te Hamburg , daarna te Stokholm en Kopenhagen oefende.
Ter verwezenlijking van het door hem opgevatte voornemen ,
om in America eene zaak te vestigen , reisde hij mar Amsterdam , waar hij kennis maken mogt met den remonstrantschen
predikant Mar tinus Stuart, die hem ernstig raadde , zich
in Amsterdam te vestigen , waar , het was in 1818 , wel plaats
was voor eene goede drukkerij. Spin bleef en rigtte in 1819
eene drukkerij op , die weldra zijtt naam met eer deed vermelden. Boek- en kantoorwerk , door zijn pers afgeleverd ,
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droei, alras het merk van netheid en smaak , gelijk men dat
toenmaals bier te lands nog niet gewoon was. Hij we'd d*
eerste man in zijn • vak en bij bled dat , dewij1 hij inspanning
noch kosten spaarde, om aan zijn materieel al die verbetariu,
gen aan te brengen , welke buitenshulds gebleken waren mar
houdende to wezen. Hoezeer de concurrentie steeg an het
goede voorbeeld door hem gegeven anderen zijner eoniraters
ter navolging opwekte , hij zijne drukkerij in steeds hloeij en d en staat. Zoolang hij werkte , was dine hem niet sleebts
van zijn tijdelijk bestaan , maar ook van zijn levensgenoegen
de rnilde bron. Na eene korte ongesteldheid bezweek hij 30
October 1865. Zijn eenigen zoon die reeds deelgenoot in de
zaak was geworden , had hij in 1856 ten grave gebragt en

sedert zijne beste krachten aan de vorming van diens oudsten
zoon tot zijnen opvolger gewijd.
Be Amsterdamsche courant deelde aangaande 'emus begrafenis het navolgende mede uVrijdag 3 Nov. werd in de
',Nieuwe kerk alhier het stoffelijk oversehot van den beer
110. A. Spin ter aarde hesteld. Een talrijke saw van
,belangstellende en deelnemende vrienden was aan de groac*
#van den edelen ontslapene tegenwoordig, Maar niet alleen
ndaardoor werd hem de laatste eere bewezen. Het ware zij,ne
rwerklieden , die hem onbegrensde achting toedroegen , vilei
'hand hem naar de rustplaats voerde. Ann het gra nate ,
Nuit hun naam , de meesterknecht H. W. Willem. het weord
,en schetste in breeds trekken het verlies dat de maatsehappij
Rin bet algemeen , maar vooral zij in het bijzonder ledgn Akar
//de afgestorvene steeds veor zijn personeel een vriend on
nraadsman , een trouwe help en een edelmoedig meester goweest
,was die hun beiag els het zijne behartig4. D, beer
,C. Sepp, predika-nt te Leiden , schooluoon van den over.
ledene , bragt hem vemlgens de welverdiende kale , deed

uzijne verdiensten en edel karakter tevens uitkomen embedankie
,in treffende bewoordingen do aanwezigen voor çle bliiken van
ifbelangstelling en hoogscliatting door hen mem,'
Part. berigt.

SPINAEUS (G0TH0FREDus) rector der Latijnsche seholen te
Kampen , we'd in 1668 tot onderregent van het Staten-collegie
near Leiden I,eroepen , en buitengewoon en in 1669 gewoon
hoogleeraar in de wijsbegeerte. Hij overleed den 1 Junij 16,70.
Zie Siegenbeek, Gesch. d, Leidsche Ilooges. ,
Kobus en de Riveeourt

D. U bl. 142;

SPINDER (H.) gaf cone Be8drijving van Bytnond aan Zee.
Haarlem 1741 4 0 •
Zig Arran r g, Nacian, K. 485.
SPINNEKER (ADRIAN) , in 1678 to Haarlem gehoren ,
was predikant bij de doopsgezindie gemeente te Amsterdam en
58.
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overleed te Haarlem den 28 April 1746. In 1714 gaf hij
te Haarlem in het licht vijftig Leerzame Zinnebeelden, verzinnelijkt door even zooveel fraaije platen van V. van der Vinn e.
Deze bijschriften zijn in in denzelfden smaak als die van zijne
tijdgenooten Graauwhart en Klinkhamer.
Voorts dichtte hij :
Reuwgetij der Nederlandsche
Schadelijkh,eid der wereldliefde. A.mst. 1698.
Lot der Vriendschap. Amst. 1699.
Morgen- en Avondzangen. Amst. 1699 8°. en François
Kr aj . tein, Godsgerichten op aarde bij den storm en watervloed van 25 en 26 Dec. 1717. Haarl. 1718.
Verjaaring aan Maria Krajestein, den iongste Bruid van
Michiel Slayregen, den iongen, op haar trouwdag 15 Jan. 1713.
Haarlem 1713.
op de echtvereeniging van Gerrit Willem van °Men de
Bruyn en Maria Croon.
Leerzame zinnebeelden met pl. Haarlem 1714.
Vervolg der Leerzame zinnebeelden, Spiegel der boetvaardigh,eid en genade en stichtelijke gezangen. Haarlem 1758.
Uiterste wilbeschikking van eene moeder aan hare toekomencle
kinderen. Amst. 1698 8°.
Volgens sommigen door E. Jocel ij n Brok, volgens anderen aan J. Luiken, ook aan Geisje Brit en A.Spinnek e r toegeschreven.
Zeege des vrede , behaald le Utrecht den 11 van Grasmaand
in 't 1713 jaar 4°. A. S. en F. Krayestein, Godsgerichten
op aarde bij den storm. Haarl. z. j. 40.
Gedicht op J. Alberti. Leyd. 1740 4°.
zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. , D. V. bl. 325,
326; V. Doorninck, Anon. en Pseud. (Reg.); Cat. d. Maats. v.
1Ved. Letterk, D. III bl. 63; Cat. der stedel. Bibl. te Haarlem,
D. III. bl. 128, 246; Abcoude, bl. 342.

SPINOLA (AmBRosius markies DE) , afstammeling van een
zeer rijk , doch weinig invloedrijk , adelijk geslacht te Genua ,
werd aldaar in 1569 geboren. Hij was de zoon van P h ilippus, markies de Spinola en eene dochter van den
prins G rim aldo van Salerno , ontving eene uitstekende
opvoeding , en legde zich vooral op de letter- en wis- en vestingbouwkunde toe , en bekleedde verschillende waardigheden , totdat
zijn broeder Frederik, in dienst van den koning van Spanje ,
hem , reeds dertig jaren oud , bewoog , hem naar Nederland,
de groote leerschool van den krijgshandel , te volgen. Doch
hij kwam geenszins als een gelukzoeker of bloote vrijwilliger,,
maar aan het hoofd van 9000 man , grootendeels uit eigen
middelen of die zijner vrienden geworven , en bragt ze langs
den weg , dien ook Alva weleer had ingeslagen , over Savoye ,
Lotharingen en Luxemburg in de Nederlanden. Kort daarop
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droeg de aartshertog hem het beleg van Ostende op , dat reeds
twee jaren geduurd had , bijkans zonder eenig gevolg. Eerst
wilde de voorzigtige veldheer de plaats beschouwen , en na alles
wel overwogen te hebben , nam hij , homer nog door geen
krijgsverrigten vermaard , en zelf nog een nieuweling in den
oorlog , dit groote werk op zich. Dit was zijn proefstuk , en
in hetzelve evenaarde hij bijkans den roem van Parma , den
bedwinger van Antwerpen , wien hij ook daarin navolgde , dat
bij de toevoer naar de stad door eenen grooten dijk zocht te
belemmeren. Niet alleen als krijgsman , maar ook als bestuurder der verwarde geldmiddelen , deed hij , door zijnen rijkdom ,
krediet en geest von orde in dit beleg aan de aartshertogen
de gewigtigste diensten. Zoo stuitte hij de muitzucht , door
hare bron , het geldgebrek , te stoppen , en wist zelfs den nijd
te doen zwijgen. Na verloop van ruim een jaar , bragt hij
deze groote onderneming tot stand en besloot daarop tot het
stoute waagstuk , den oorlog in de Vereenigde Gewesten over
te brengen , en daardoor aan het zoo zwaar geteisterde Belgic
eenige verademing te verschaffen. Hij was in Spanje geweest,
en had gezegd , dat men den oorlog niet slepende moest voeren , dat alleen ten behoeve der opstandelingen zou dienen ,
mar met twee legers , het een om den eigen grond te behoeden , het andere om de oostelijke gewesten ten noorden der
rivieren , te bernagtigen. Zijn invloed , zijn naarn , zijn reeds
gevestigde aanzien overwonnen de Spaansche traagheid. Men
weet nit de geschiedenis , welk een schitterend gevolg deze
onderneming had , hoe Oldenzaal , Lingen , Lochem , Grol en
Rijnbeek in zijne handen vielen , hoe Maurit s zelf , ae eerste
veldheer van zijn tijd , voor dezen in rnoed , voortvarenheid
en beleid schier weergaloozen Italiaan , tweemaal moest wijken ,
eens bij de Roer , en eens bij Grol , het beleg van welke vesting Spi nola hem deed opbreken. Gedurende het bestand
bekleedde hij , na de aartshertogen , den hoogsten rang in de
Spaansche Nederlanden , en genoot als staatsraad , vliesridder,,
opperbetaalmeester , opperveldheer en grande van Spanje het
eerste aanzien. Orntrent de uitgewekene remonstranten gedroeg
hij zich minzaam , op hoop van hen af te trekken van hun
vaderland , en , onder belofte van vrijen godsdienst , aan de
aartshertogen te verbinden. Doch deze ballingen versmaadden
zijn aanzoek. De rustelooze werkzaamheid van Spin ola vond
ook , gedurende de wapenrust met Nederland , voedsel in de
onlusten wegens de erfopvolging in bet Kleefsche , en in den
aanval op den Paltz , waarvan de keurvorst onvoorzigtig de
Boheemsche koningskroon had aanvaard. In den eerstgernelden
nam hij Aken , Duren , Orsoi en Wesel in den tweeden viel
bijna de geheele Paltz hem in handen. Na het einde van
't bestand stiet hij , gelijk Parma , het book! voor Bergen op
Zoom , doch het sterke Breda deed hij , in weerwil der pogin-
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gen van Maurits en Frederik Hendrik, zwichten. Zijn
%Mote onderneming was een togt op Zuithbeveland , kort daatna
keerde hij , na 25 jaren in de Nederlanden vertoefd te hebben ,
tem. Hij huvvde Johanna Baccidonna en overleed den 26
September 1660 in het beleg Van Casal te Castelnuovo di Scrinia ,
twee tOnen nalatende , Philippus, president van den Raad
vah Vlaanderen te Madrid , Augu stijn , kardinaal.
Zib A. L e mir e, Gentig ;Spinalz ill. elogia, Cbl. Agrip 1611 4°.
H. 1 uehn ho 1 t z , Des Spiizola de Getzes etc. Montpell. 1852 4°.
J. Balinus, de bello Belgito , auspiciis A. Spitiolae , Brux. 1609 8°.;
Vernulaeus, Elogia oratoria Alberti Pii , Isabellae ,
4. Spinolae , Caroli Comitis Bucquoii , Ioannis Comitis Tillil ; Lovan ,
1634 8°.; A. Siret, A. Spinola , Episode du temps d' Albert et
dUsabella (1595-1604) Anvers 1851 8°. ; L e Mi r e , les trophees
des Spinola ; Bentivoglios, Guer. de Plandra et Relaziotzi ;
Pbrupeo Giustiniatii, Coinmentarii; Ph. Casont, vita d' Ambrosib Spinola , Gedua 1691 4°. ; J. Bailin , De bello Belgico , auspiciis
Spinolcte , Brux. 1609 8 ° . Biogr. nouv. gener. ; Biogr, univ. B au er ;
'filcher;BaudtsvnMer;BoHftGius
Aitsema; Wagenaar; vanWijn; Cerisier;Lulofs;Arend;
Bilderdijk; van Kampen, Yad. karakterk. , D. I. bl. 496;
Bosscha, Neerl. heldend. te land, (Reg.); van der Vijnckt,
Nederl. Beroerten ; H. v. Haestens, Belegeringhe van Oostende,
Leyden 1613; Ph. Fleming, Oostende vermaerdebelegeringh ; 's Hage
1621 ; Alkemade en van der Schelling, Nederl. Dischplegt. ,
D. HI. bl. 481; Kron. v. h. hist. Gen., 5 jg. bl. 231; Collot
d'Escury, Holll. roem , D. IV. (2) bl. 469; Luiscius ; Hoogstraten ; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt; Nay. , D. VIII. bl. 255; Cat. de la Bib!. de Schenkel ,p. 202.
SPINA (PHILIPPus DE) , deken van 's Bosch , verleende en
vereenigde in 1545 de tienden van het personaat der parochie
van Schijndel aan• de faculteit der theologie to Leuven , zoodat
alle de inkomsten dier tienden moesten besteed worden tot
beurzen voor studenten in de theologie: Deze schikking werd
door pa. Paulus III en keizer Karel V bekrachtigd.

Zie v. Gil s , Meyer. Cath. Mertorieb.

bl. 491.

SPINNY (GuILLAumE DE), ofschoon te Brussel geboren en
aldaar in Frankrijk voor de kunst opgeleid , verdient echter
vermelding wijl hij zich omstreeks 1756 als portretschilder te
'S Hage vestigde. Hij was aldaar door zija kunst zeer in aanzien en werd voor de eerste portretschilder gehouden totdat
Tisbein er zich vestigde. Onder de door hem vervaardigde
portretten onderscheiden zich die van Willem V en zijne gemalin
het eerste een dijstuk , het laatste ten voeten nit , alsmede een
kapitaal stuk met portretten van burgeraeesters en regeerders
van 's Hage op het stadhuis aldaar aanwezig. Hij schilderde
ook het portret van ds. F. C. Engel (1759). Volgens
Ter west en overfeed hij den 5 October 1785 te Hap,
Zie Kramm.
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SPINOZA (BBNEDIeTus DE) of Baru ch D e s pi n osa, werd
te Amsterdam op de Burgwal in de nabijheid der Portugeesche
Synagoge geboren. Zijne ouders behoorden tot de Portugeesohe
vemeente. Omtrent hen is echter weinig met zekerheid te
zeggen. Aileen weet men, dat zijn vader, , Mich ael d'E sp
osa, een Spaansche uitgewekene van edelen bloede was , waarschijnlijk van hetzelfde geslacht , in betwelk zich bijzonder
heeft onderscheiden de bekende Don Diego d'E s pi no sa
die in de laatste helft der 16e eeuw president van Castilie en
van 1566-1572 inquisiteur•generaal van Spanje was.' Hij
behoorde ook tot de zoogenaarnde Marranen. Omtrent zijne
moeder is nog minder bekend. A u er bach doet haar in zijn
bekende romans em n Denkerleben als eene edele schoone vrouw
van Saraceenschen afkomst optreden. Al vroeg nam .de knaap
deel aan het onderwijs in de eerste gronden van den godsdienst en
der Hebreeuwsche taal in de laagste klasse der rabbijnen school.
Hij onderscheidde zich daar reeds door vlugge bevatting en
ijver om zich in de taalstudie te volmaken. Spoedig werd hij
dan ook tot de hoogere klasse van dit ondervvijs toegelaten ,
verwierf de liefde en achting zijner meesters , maar haalde
zich niet minder den naijver zijner medescholieren op den hals.
Onder de leiding van den vermaarden Talmudist, den rabbijn
Saul Levi M o rtair e, voerde Baruch op vijftienjarigen
leeftijd , een ernstigen strijd over talmudische kwestien met
zijn meester en medeleerlingen , waarin hij reeds getuigenis
aflegde van zijn scherpen blik en zelfstandig oordeel. De
tegenstrijdigheden , die hij telkens ontmoette in de uitlegging
van de geschreven en mondelinge wet door de schriftgeleerden
van vroegeren en lateren tijd , bragten er hem toe , om zijn
eigen oordeel onbewimpeld uit te spreken en dat te verdedigen
tegen de blinde volgzaamheid en bekrompen spitsvoudigheden
zijner tegenstanders onder welken M oz e s Saco et o en I sa a c
Naai, jongelieden van even beperkt verstand als valsch karakter , die , als gevaarlijke belagers , later tegen hem optraden.
De geleerde Me n as se ben Isr ael bekwaamde hem in de
taalkunde , rethorica en hebreeuwsche poezij. Buiten de school
verdiepte hij zich in de schriften der oudere joodsche wijsgeeren , van welke hem drie tegelijkertijd aantrokken en afstieten.
Ibn E sr a, met zijne vrijzinnigheid en mystificatie , Mo ses
M ai mon ides, die met zijn kunstmatig stelsel , gelooven en
weten , jodendom en philosophie trachtte te verzoenen en eindelijk C hasdal C rerc as met zijne vijandigheden tegen de
uieuwe philosophie. Ook in de Kabbala en Hebreeuwsche
mystiek , werd hij door Corypheen in die leer , de rabbijnen
Abraham de Herreira en Isaac Aboab eenigzinsingewijd, doch kreeg daarin al spoedig weerzin. Buiten dit onderwijs ontving hij privaatles in de nieuwere talen en ook in de
oude , het Latijn en Grieksch. Voor het Latijn had hij een
,
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bijzondere voorliefde , en bragt het dan hierin ook , onder de
leiding van den beroemden geneesheer en philoloog Frans
V an den Ende, tot eene aanzienlijke hoogte. Behalve deze,
beoefende bij met veel vrucht de natuur- en meetkunde. Ook
had hij een goeden aanleg voor het portretschilderen. Zoo
was dan Baruch, door zijn veelzijdige kennis , helder oordeel
en innemend karakter reeds vroeg de trots zijner meesters en
de roem der synagoge. Hoopvol blikten zijne ouders in de
toekomst van dien eenigen mannelijken spruit, die de eer en
glorie vgn zijn geslacht zou handhaven en die eens een steun
en sieraad van het jodendom zou worden. Doch men had
buiten de omstandigheden gerekend. De kritische geest van
den jongeling kwam in opstand tegen de leer zijner vaderen
en meesters. Bij het ondervvijs van van den Endo kwam
hij in aanraking van beschaafde en ontwikkelde jongelingen
van het Christengeloof en van dezen narn hij andere zienswijzen en meeningen over dan van zijne medescholieren in de
rabbijnenschool. Aan de andere zijde vervulde hem zijn leermeester van den End e, een scherpzinnig twijfelaar , die met
het heiligste den draak stak met afkeer en schaamte voor de
biigeloovige gebruiken en leeringen , waardoor de godsdienst
zijner vaderen zich vooral in die tijden kenmerkte. Wat voor
dit spottend vernuft een aanleiding tot diep nadenken en ernstig
onderzoek gaf, was voor den schranderen en waarheidlievenden
jongeling een voorwerp van diep nadenken en ernstig onderzoek. De natuurkundige wetenschappen , die hij met voorliefde
beoefende , deden hem naar elke bron van nieuwe kennis jagen.
Hij begon zich in de philosophie van Descartes to verdiepen , waardoor een nieuw licht voor hem opging en aan zijn
geest een wijderen kring van gedachten werd geopend.
Meer en meer werd hij van het jodendom verwijderd , dat
door de rabbinistische en kabbalistische verklaringen misvormd
was. Hij verwierp niet slechts het talmudische jodendom ,
maar beschouvvde ook de Bijbel als menschenwerk. Volgens
Spinoza rnoest elke handeling cone trouwe afspiegeling van het
verstand zijn. Zoodra hij in het jodendom aan zijne zucht
naar waarheid geene voldoening meer kon vinden en het gebleken was dat , wat men voor godsdienst uitgaf, slechts het
opvolgen van menschelijke voorschriften was , brak hij met
alles wat in strijd was met zijn gezond verstand en sleehts in
uiterlijke vormen bestond. Het bezoek der synagoge en van
de godsdienstige bijeenkornsten liet hij van lieverlede na , ook
het inachtnemen der voorschriften van de Sabbathviering en
spijswetten had voor hem geen invloed meer. Het kon wel
niet anders of Spinoza raakte bij zijn geloofsgenooten in een
kwaden reuk. Allerlei zonderlinge en schandelijke geruchten
werden orntrent den levenswandel van den jeugdigen twijfelaar
in omloop gebragt. De oppersten der Amsterdarnsche joodsehe
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gemeente werden door de dagelijks toenemende geruchten
omtrent Spinoz a's vervreemding en vijandigheid tegen
het jodendom des te meer getroffen , omdat zij groote verwachtingen van dien veel begaafden jongeling hadden opgevat , en hem
als een steunpilaar van het gelouterd geloof der vaderen beschou,
den. Nu vreesden zij dat hij hen verlaten en tot het Christendom zou overgaan , waarbij hij zijne voortrefielijke gaven
dan tot bestrijding van zijn voorvaderlijken godsdienst zou
gebruiken. Men beproefde alle mogelijke zachte middelen om
den afgedwaalde tot inkeer te brengen ; maar te vergeefs.
Wat hij deed was de vrucht van ernstig en langdurig overwegen en was bet bij hem eens tot een besluit gekomen , dan
kon geene bedreiging , geen magtspreuk hem meer daarvan
afbrengen. Tijdelijke verwijdering uit de gemeenschap der
gemeenteleden had dan ook weinig invloed op zijn besluit.
Nogtans wilde men niet tot het uiterste , tot een openbare
breuk , tot eene algeheele scheiding overgaan. Men koos daarom
nog een ander maar nog minder doeltreffend middel , men
bood hem een jaargeld van f 1000 aan , indien hij van tijd
tot tijd zich in de synagoge bij den openbaren dienst zou
willen vertoonen. Met verontwaardiging wees Spi noza dit
aanbod van de hand en verklaarcle voor het tiendubbelde dier
som geen verandering te zullen brengen in het besluit , waartoe
de rede alleen hem geleid had. Deze weigering • en dat hardnekkig volhouden deden de verbittering der geloovigen toenemen. Menig hard woord had hij van vroegere vrienden en
geloofsgenooten te verduren. Hij beantwoordde alle smaadredenen met een minachtend stilzwijgen.
De fanatieke geest der domme menigte scheen echter geen
middel onbeproefd te laten om zich van dien gehaten geloofsverzaker te ontdoen. Op zekeren avond bij het verlaten van
den schouwburg , volgens anderen na eon bezoek aan de synagoge gebragt , werd hij met sluipmoord bedreigd. Een onbekende
rigtte de gevvette dolk naar zijn persoon , die gelukkig niet
gedeerd werd. Zij trof zijnen mantel, dien ze doorboorde.
Nu was hij niet meer veilig in de stad waar eens zijn vader
een toevlugt had gezocht ter wille van hetzelfde geloof, , dat
de zoon thans afgezworen had. Hij verliet Amsterdam , om
zijn intrek te nemen bij een remonstrantschen vriend , nabij
Ouderkerk aan den Amstel. her leefde hij hoogst ingetogen
en zuinig , ten einde niet van anderen afhankelijk te zijn
trachtte hij in zijn levensonderhohd te voorzien , door het
slijpen van optische glazen. Hoe karig een bestaan hem dit
verschafte , zoo was hij hoogst gelukkig en tevreden als het
hem slechts zoo veel opleverde dat hij (gelijk hij zich nit(Irukte) ongestoord zicla aan de zaligheid van het denken kon
overgeven. Vrede en rust was het ideaal zijns levens , de
grondtrek van zijn geheelc wezen. Die beide meende hij
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voortaan te zullen vinden in de levenstaak , die hij zich thans
voorstelde , te vervullen. Terwij1 onze jeugdige wiisgeer zijne
dagen in stil gepeins op het land sleet , waren het rabbinaat
en het Portugeesche kerkbestuur to Amsterdam bezig den
laatsten slag te slaan en een openbare afsnijding van het onwaardig lid der kerk voor te bereiden. 't Was op een Donderdag
den 27sten Julij van het jaar 1656 (den 6den der maand h
5416) kort voor den treurdag over de verstrooijing van
Jeruzalem dat de groote banvloek door zijne vroegere leermeesters Mort ai r e en Aboab, ander bazuingeschal en ten
aanzien van de heilige wetsrollen , in het bijzija van kerkvoog.
den en de geloovig,e gemeente , in de synagoge tegen den
afvallige van het bidgestoelte werd uitgesproken. Het merkwaardig stuk zijner verbanning behelzende was in het Portegeesch gesteld. Daarin vvordt or op gewezen dat men door
verschillende negen en beloften gepoogd heeft den banneling
van den slechten weg terug te brengen , zonder hem te kunnen
genezen ja dat hij integendeel dagelijks meer afschuwelijke
ketterijen deed en leerde , en ijsselijke werken wrochtte. 1 -1 et
besluit met een krachtige waarschuwing, dat nienumd , met
hem mondeling noch schriftelijk mogt verkeeren , dat niemand
hem eenige guest rnogt bewijzen , nietnand ander 66n dak
met hem mogt vsrtoeven , ieder op vier ellen afstand van hem
verwijderd moest blijven en eindelijk dat niemand eenig geschrift
van zijne hand mogt lezen.
Dit document nerd hem in afschrift naar zijne vrijwillige
ballingschap gezonden waar hij bet met onversehilligheid
ontving. Men beweert dat de partij van behoud in de
joodsche gemeente bevreesd dat de banneling teruggekeerd ook andere geloofsgenooten tot twijfelett mu brengen
ann den magistraat van Amsterdam het verzoek zou hebben
gerigt ore dien gevaarlijken persoon het verblijf voortaan in
die stad te ontzeggen. Dit verzoek zou tijdelijk zijn toegestaan.
Naar aanleiding daarvan schreef S pi noz a eerie regtvaardiging,
waarin hij de vrijheid van denken en navorschen in een fielder
licht stelde, en daarmede tevens de beschuldiging van zich
trachtte af te werpen , als made zijn gedrag in strijd met de
zedelijkheid en de wetten van het land zijn. Dit stuk niet
vaor de geschiedenis bewaard , was editor de grondsteen na arop
hij later zijn beroemd godsdienstig-staatkundig vertoog gebouwd
heeft.
Vier jaren na zijne verbanning uit zijn kerkgenootschap
(1660) woonde Spin 0 z a met zijn Oudekerker gastheer to
Rijnsburg en zocht hij in het vreedzaam en wetenschappelijk
verkeer met eenige vrienden en geestverwanten , de zoogenaamde
Rijnsburger collegianten , rust vaor zi,in ligehaam en voedsel
voor zijn steeds werkzamen geest , en legde hij den grondslag
voor zijne later zooveel opgang rnakende schriften. Hier
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oefende hij zijnen geest met het overpeinzen ei ontwikkelen
van de verhevenste en diepzinnigste vraagstukken van zijn tiid.
Hij verbreidde zijne denkbeelden in een reeks van brieven ,
die hij met zijne vrienden in verscbillende deelen des lands en
ook buitenslands wisselde. In die brieven komt de helderheid
van zijn verstand en de innernendheid van zijn karakter nue,
nialen uit. Een zijner vrienden , met name Olden burg,
te Londen gevestigd , met wien hij dikwijls een belangrijk
rnondeling onderhoud over God en zijne eigenschappen , het
verband tusschen ligchaam en geest , de wijsbeerte van D e s.
cartes en B a co gehad had , getuigt van hem: yZijne gron.
(lige wetensehap met die besehaving en zaehtheid van zeden
gepaard waarmede natuur en eigen aanleg hem zoo rijk begarad
!ladder' maakte zijn verkeer zóó aantrekkelijk , dat ik hem,
on het eerste bezoek , al aanstonds de hand eene ongeveinsde
vriendschap hood , en tot eeno voortdurende wisseling van
gedachten en diensten noode."
To Amsterdam had zich een kring gevormd van wetenschappelijk ontwikkelde en naar waarbeid strevende jongelieden met
wie Spinoza cone geregeide briefwisseling nopens gewigtige
metaphysische vraagstukken held. Tot doze behoorden L o 3e.
w ij k Meyer, verdienstelijk geneesbeer , taalgeleerde en aan.
hanger der Cartesiaansche wijsbegeerte , Simon de Vries,
S challer en B resser, alien mannen die zich aan genees •
en natuarkundige studien wijdden. Zij hidden geregeld
bijeenkomsten , waarin zij de wijsgerige vraagstukken door hun
meester en vriend gesteld bespraken en bonne bedenkingen
daartegerx maakten of inlichtingen omtrent hun duistere punten
vraagden. Aan een ander vriend , die Spinoza wilde overhalen tot de alleenzalignulkende kerk , waartoe bij was overgegaan, heeft bij in een merkwaardig schriiiven zijne mooning
blootgelegd 1). Onder de drukke , wetenschappelijke corms.
pondentie tusschen Spinoza en zijne geestverwanten , be.
reidde bij zijn eersten wetenschappelij ken arbeid your ,
waarrnede bij de wereld zoo verrijken. Hij hield zich
bezig met het to boek stellen van de beginselen der Carte.
siaansche wijsbegeerte in meetkunstige vorm betoogd. llij
deed dit naar aanleiding en ten vervolge van Des car tes
overdenkingen. Daar Spinoza ten aanzien van de grond.
beginselen met zijn voorganger verschilde, wilde bij zieh Diet
met de uitgave van dit book iniaten. Daarnaede belastte
rich ziin vriend M e ij e r , die er eon voorrede aan toevoegde
waarin op het verschil van gevoelen der beide wijsgeeren wordt
gewezen.
In den aanvang van 1664 verliet Spinoza zijne stille

1)

Epist. LIXIV Rob. Juven. Alberto

Burgh.
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woonplaats en vestigde zich te Voorburg. Hij nam daar
zijn intrek bij zekeren Daniel Ty d e ma n , mr. schilder,,
een man van vrijzinnige geloofsbeginselen. Hier held hij
gestadige briefwisseling met een zich steeds nitbreidenden kring
van aanhangers en geestverwanten. Tegen deze inspannende
werkzaamheden , waaraan hij dag en nacht wijdde , scheen zijn
zwak ligchaan3, dat reeds door de vreeselijke teering ondermijnd
was , niet bestand te zijn. Kort na een uitstapje naar Amsterdam huiswaarts gekeerd , werd hij ongesteld. Dit belette hem
echter niet om ijverig aan de voltooijing van een zijner meesterstukken te werken , waaromtrent hij gedurig met zijne
geestverwanten van gedachten wisselde. Hoe meer zijne denkbeelden verbreid werden , des te meer nam het aantal zijner
aanhangers en geestverwanten toe , die hem wegens zijne groote
geestgaven vereerden en hem wegens zijn edelen inborst
hadden. In 1669 vestigde hij zich met der woon in den Haag
en nam daar zijn intrek bij de wed. v a n de r Veld e n, op
de Veerkaai , waar hij een achterkamertje op de tweede verdieping bewoonde dat hem tot wcon- en slaapvertrek en werkplaats tevens strekte. Hoe sober hij ook leefde , zoo scheen
hem deze levenswijs toch nog kostbaar. Zijne onbaatzuchtigheid
en zijn onathankelijkszin hadden hem zijn aandeel in het
ouderlijk erfdeel aan zijne zusters doen schenken en hem belet
de nalatenschap te aanvaarden van zijn vriend Sim o n d e
ri es, nadat deze hem vroeger , maar ook te vergeefs , een
som van f 2000 had aangeboden. Desgelijks weigerde hij ook
een aanzienlijk jaargeld hem door zij n vriend en vereerder,,
den raadpensionaris d e Witt aangeboden. In 1670 nam hij
zijn intrek bij den solliciteur-militair van der Sp ij c k op de
Pavilioensgracht. Omstreeks dezen tijd gaf hij , op aandrang
zijner vrienden , zijne denkbeelden over godsdienst en staat ,
doch zonder naam des schrijvers of van de plaats der uitgave ,
in het licht. In dit geschrift worden de gebreken van zijn
tijd in kerk en staat met krachtige trek ken aangetoond en aan
een onverbiddelijke kritiek onderwerpen. Het draagt tot motto
de uitspraak van Johannes (I Cap. IV : 13. ii Hieraan weten
wij , dat vvij in God blijven en God in ons , dat Hij ons van
zijnen geest gegeven heeft's Hij schetst daarin de betrek king
van de wijsbegeerte tot den godsdienst , van de natuurlijke
rede tot de goddelijke openbaring , van de vrijheid van denken
tot het geloofsgezag. Spin o z a heeft in (tit geschrift zijn
overstelpt gemoed geheel uitgestort en zich den ook vaak
daarin uitgelaten over andersdenkenden als men van een man
van zulk een zelfbeheersching en zielenadel niet zoo verwachten. Men vergete echter niet dat de aanleiding tot dezen
arbeid , zijne apologie was tegen zijne verbanning en daarom
verwondere men zich niet dat zijne aanvallen nog mee r tegen
de afdwalingen der joodsche , dan tegen die der christelijke
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kerk zijn gerigt. Spinoza had zich in zijne verwachtingen
omtrent de gevolgen , die het bekend worden van dit geschrift ,
in den lande zou hebben , niet bedrogen. Alom openbaarde
zich eene hevige verbittering tegen zulk eene goddelooze en
verderfelijke leer. Kerk en staat spanden zamen om , daar men
den schrijver al niet in het openbaar kon straffen , clan toch
de leer , die hij verkondigde , als de ergste ketterij uit te krijten.
Bij plakaat van den Hove van Hollandt", de dato 19 Julij
1 674 werd het doemvonnis uitgesproken over de ffgodlasterlijcke
ende zielerderfelijcke Boecken , vol van ongefondeerde en dangereuse stellingen en gruwelen tot nadeel van de ware religie
en de kerekendienst" waartoe ook het tractatu8 theologicopoliticu8 wordt gehragt. leder was er vol van , geletterden en
ongeletterden , de blinde aanhanger van de kerkleer en de ijverige voorstander van Descartes, door alien werd het vooroordeeld. Ja , zelfs onder zijne vrienden en aanhangers waren
sommigen , die in den aanvang in die afkeuring deelden. Ook
van de joodsche zijde werd hij door de verlichte kerkelijke
partij aangevallen , maar opmerkelijker wijs , in lang niet met
zulke giftige wapens als door de christenen. Spinoza verzekerde echter aan het einde van zijn vertoog, dat hij er niets
in geschreveu had , wat hij niet zeer gaarne aan 't onderzoek
en oordeel van 's lands regeering onderwierp , dat hij , 't geen
zij er tegen 's lands wetten , of algemeen welzijn in mogten
vinden , voor ongezegd wilde gehouden hebben enz. Op de
beschuldiging dat hij het atheistendom vvilde invoeren , antwoordde
hij, of men hem ongodsdienstig mag noemen die God als het
hoogste goed erkent en hem uit een vrij gemoed als zoodanig
te beminnen noopt : die zegt , dat daarin ons hoogst geluk en
vrijheid bestaat , en dat de deugd zelve het loon der deugd ,
gelijk de straf der domheid en onmagt , de domheid zelve is,
dat eindelijk ieder zijn naasten lief hebben en der overigheid
gehoorzamen moet , at hetwelk in zijn boek met kracht van
redenen betoogd was. Het verbod van de verspreiding van
het oorspronkelijk geschrift , prikkelde er de belangstelling des
te meer voor. Het verscheen later onder allerlei verdichte
titels.
Inmiddels had Spinoza met een menigte geleerden en
staatslieden nieuwe persoonlijke en schriftelijke betrekkingen
aangeknoopt o. a. met Robert Boyle, de beroemde volgeling van den grooten Ba co van Verulam , de groote natuuren werktuigkundigen C h r is t i a a n Huygens; met wien hij
ook vroeger eene wetenschappelijke briefwisseling had gevoerd ,
en met den beroemden Leib nit s. Den 16 Februarij 1673
kreeg hij eene uitnoodiging van den Phaltschen keurvorst Karel
Lodew ij k , om het hoogleeraarsambt in de philosophie te
Heidelberg te willen aanvaarden, die hij echter afsloeg. In Julij
1675 ging hij naar Amsterdam om daar zijne Zedeleer ter
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perse te leggen toen er een algemeen gerueht liep , dat hij
thans een boek zou uitgeven waarin hij aantoonde dat er geen
God was. Eenige godgeleerden namen daaruit aanleiding hem
bij den prins en de overigheid aan to klagen , en eenige slimme
Cartesianen am alien sehijn van instemming met hem te
weeren lieten niet na hun afsehuw van zijne gevoelens aan
den dag te leggen. Hij besloot daarom , ten ,inde zieh voor
elke verdere belaging van godgeleerde zijde to vrijwaren , de
voorbereidde uitgave to sehorsen , en die voor beteren tijd te
bewareu. Borst twee jaren later werd na zijn dood zijne
een gewrocht van de
.Ethica, more geometric° demonstrata
edelste kra.eht zijns geestes, waaraan hij den besten tijd zijns
levens heeft gewiid" met eenige andere nagelatene , deels
onvolleerde gesehriften door zijne vrienden en vereerders , uit.
gegeven. In de beide levensjaren , die onzen wijsgeer nog
averbleven , had zijn sterke geest meer dan ooit to worstelen
tegen zijn zwak ligchaare. Gedurende dezelve knoopte hij eehter
nieuwe betrekkingen aan met waarheidlievende en eergierige
jongelingen , E hr en fr ied van T sehern h.a u s, een saksisch
edelman en zekeren dr. Schaller, met wien hij eon zeer belang.
rijke briefwisseling aanknoopte. Eindelijk bezweek hij op
Zondag den 23 Februarij 1677 des namiddags ten 3 urn in
het bijzijn van zijn braven vriend dr. Lod e w ij k Meyer,
die , denzelfden morgen , op zijn verzoek , nit Amsterdam was
gekomen. Hij had den ouderdom van 45 jaren bereikt.
Schrift.:

R. des Cartes Principiorunt philosophiae Pars I et II.
More Geometric° demonstratae per B. de S. dmstelod. Acces.
serunt ejusdent Cogitata Meaphyeicc , in quibus difficiliores
quae tam in parte Mataphysices generali quasi speciali occurAmstelodami 1663 4°.
runt , quaeationes breviter explicantur.
_Tractatus theologico-politicus continens dissertation., aliquot ,
quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantuvz 8alva Pietate
et Reipublicae Pace pose concedi: sed eandern nisi cum Pace
114ipu4licae ipsague Pietate tolli non posse. Haraburgi 1670 4°.
Tractatm, tkologico.Politicus. Cul adfunctus est Philosophia
8. Scripturae Interpres. Anno Dom. 1674.
In 't Holl. met den titel De recktzinnige Theoloyant of
Gageleerde staatkundige verhandelinge nit het Latijn vertaalt
(door Hendriksen Glasemaker) Hamburg 1698 4 ..
Bremen 1694. In 't Fr. met drie titel.veranderingen, ook to Parys,
1860 8. , in 't Hgd. o. a. Stuttgart 1804 8.. , Munehen 1826 8°.

Opera postkona, quorum series post Prat. exhibitur 8.1.
1677 4°. Inane , 1802, 1803 cum imag. S. , ed. et prael.
adiecit A. 0 f ro erer, Stuttg. 1830 8.. praecipua opera

Albs. recognovit notitias historicolhilosopkicas adjecit. Oar.
Riedel. Lips. 1863 8 min. Ed. stereot. c. proof. C. H. B ruder
3 t. Lipsiae , Tauchnitz jun. 1843.-1846.
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In 't Ned.: De nagelate schrifien van B. d. S. al. zedekuna ,
staatkunde verbetering van 't terstant , Brieven en antwoorden
nyt verscheide talen in de Nederl. gebragt.
Gedrukt in 't jaar
1677. In 't Fr. Oeuvres de Spin trad. par Emile Sam& Paris
1842 8.. in 't Hgd. door Ewald , 2 Th. Gira 1787-93 8..fStuttg.
1841 (nit dem ',ben Spinoza'. van Berthold Auerbach.)
C. T. de Murr Bened. de Spin. adnotationes ad tract.

theologico-politicum. Ex autograph° edid. ac praefat. est addita
notitia script. philosophi Hagae Comet 1862. B. S. Randglo.8en Z24 seiner. Tract. theol.-poli& au8 einer in Koningsberg
oefino31ichen noch ungedruckten Handschrift bekannt gernacht von
Dr. W. Dorow etc. Berlin 1835 8..
Brief van B de S. aan Dr. Lambert van Velthuysen , mede.
Leid. 1843 8e.
gedeeld door prof. H. IF. Tydeman
Tractalus de Deo et homine einsque filicitate lineamenta atqae
adnotationes tractalum theologicopoliticum edit& et illuetr.
B. Boehmer. liaise ad Salam 1852 4..
Volgens Vogt is S. ook sehrijver van Philosophia 8. script.
interpres anderen noernen den Utr. hoogl. L. v. Velthuy se n
anderen L. M eij e r , zij is in 't Ho!!. vert. De Philosophie
d' uytleghter d. h. schrift 1667 4 ..
Ook gat hij naamloos in 't lieht Stelhaestige Reeckening
van cen Regen000g. 's Gray. 1657 4°.
Sommigen sehrijven hem toe Lacii 4ntietii onstantis de
juxe Eccle.ias ticorum Ube,. singularie. Aethopoli 1665 8 °.
Zie Kortholt (Chr is ti aa n) , De tribus impostoribus magni,s
Kilon. 1680 80. ; C. W I ttic h , Anti.Spinoza , S. examen ethices B. de
Spinoza et commentarius de Deo et ejus attributis ,
Amst. 1690 40.;
F. E. Kettner, Dissert. de duob. impost. B. S. et B. Beickero ,
Lips 1694 4°.; J. St aalk opff, Diss. de B. S. atheismi convieto
Witteb. 1707 4°., Disp. de atheismo B. de S. adversus G. A rnol du m
Witteb. 1707 4°.; Dissert. de atheism° B. de S. adversus J. G. Wachterum , Witteb. 1707 40., Dissert. de Spinoeismo post Spinoxa m ,
Witteb. 1708 40.; J. W. Jaeger, Spinocismu s , s. d. B. S. famosi
Tub. 1710 40.; B. F. Qui storp,
atheistae via et doctrinalia ,
Comment. de atheism° (B. S p in o z a e) Rostoch 1743 4°.; A. E.
Renthe, Probatio , quod B de Spin. graviter errams non fuerit atheas
Coethen 1766 67 80.; E. Stiedenroth, Nova Spinocismi define.
tio , Goeth. 1817 41) .; Rosenkranz, Dissert. de Spinozae Philosophia
Hake 1S28 80.; Collectanea de Vita achter T. II zijner Opera eura
Pauli ; Saxe , Onom. , T. V. p. 78 , App. p. 595 ;Konig ii , Bitd.
Vet. et Nova Z. v .; Morhofius, Poiyh. Philosoph. p. 118 , Polyh.
Praet. p. 484, 580 t. II.; Crenii, Animadv. , T. XIII p. 103-106;
J. C. W o 1 fins , Bib!. Heb. T. I. p. 239-242 V. III p. 145,
146; J. Fabricii, Hist. Bibl., . V. p. 61; j. Brtickeri,
erit. philas., T. IV. P. IIL p. II. L. IL , III. , D. WI—X.
p. 682-660, App„ Vol. VI. p. 922, 923; Moe h e mii, Hist. Reel.
Saec. XVII Sect. I. D. XXIV; J. M. Gesnerus, ad jsagoge n
T. IL p. 108; Freytag, Anal. p. 896; Vogt, Cat. libr. rar ;
Cat. Bibl. Bunav. , T. I. V. IL p. 1620, 1621; H. F. v. Di et z,
A v. Spinoza nachiebenund Lehren , Dessau 1788 8°. ; M. Phil ipp son,
-
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Leben B. d. S. Braunsw. 1790 80.; G. 0. Marbach, Gedachtniss rede auf B. v. Spin., Halle 1851 8°.; H. C. W. S igwart,
Der Spinozismus , historisch und philosophisch erlautert. etc., Tubing.
1839 8°.; C. Thomas , Spinoza als Metaphysiker vom Standpuncte der
biblischen Kritik , Konigsb. 1840 8 °. ; C. v. Orelli, Spinoza's Leben
und Lehre , nebst einem rIbrisse der Schelling'schen und Hegelschen
philosophic , Aarau 1843 80., Augment . Hid. 1850 8° ; Scha a r
schmidt, (R) Descantes und Spinoza , urkundliche darstillung d.
Philosophie Beider , Bonn 1850 8°. ; G. S. Franke, uber die neuern
Schicksale des Spinosismus und semen Einflus auf die Philosophie , Kiel
1808 8°. ; C. W. S igwart, fiber den Zusammenhang des Spinozismus
mit der Cartesianischen Philosophie ,
Tubing. 1816 80 .; H. Ritter,
fiber d. Einfiuss (Rene) Descartes auf die dusbildung des Spinozismus , Leipz. 1816 80.; B. de S. sammtl. Werken aus dem Lat. mit
"tier Lebensgesch. Spinozas you B. iluerbach. Mit dem Bildnisse
1871 , Kund
Spinoza's z. B. Verlag d. .T. G. Cottasche Buchhandl.
Fischer , Geschichte der Philosophie , I B. Th. II , Bauer Conyers.
Lezikon ; Hertzog; Manasse b. Israel, Adressen an Cromwell ueb.
S. 52, Graetz , Gesch. d. .Tuden , Bd. X. S. 176 en Note I S. IX,
J-. Coler, vie de B. Spinoza , tirge des dcrits , de ce fameux philosophe et du temoignage de plusieurs personnes que Pont connu particulierement , La Haye 1706 12°. Amst. 1 fl2 12°. (in 't Duitseh vert.
door J o h. Faccius Fr. et Leipz. 1735 12 portr. , in 't Eng. Loud.
1706 120.; L. Vraese, La vie et Pesprit de B. de S. s. I. (Amst.)
1719 80. ; vie de Spinosa , par un de ses disciples , Hamb. 1735 80.;
.A. Saintes, Hist. de la vie et des ouvrages de B. S. fondateur de
Par. 1842 80. ; Re'sutation
Pexegese et de la philosophie moderne ,
inedite de Spin. par Leibnitz , precede, d'un momoire par A. Foucher
de Carcel , Par. 1854. Exposition critique de la theorie des passions
Paris
dons Descartes , Spinoza et Mallebranche par M. L. Carreau ,
1870 ; Bibl. rais. (Tabl es) , Dict. d. Scam ; Dict. Bibl. ; Dict. Biogr.;
Bayle; Baillet
Diet. des hommes illustres ; Diet. biogr. moderne ;
jugem. des say. , T. II. p. 34 seqq. ; Het leven van B. de S. met eenige
aanteekeningen over zijn bedrijf, , schriften en gevoelens , door den heer
Bayle , leer. d. wijsbeg. te Rotterd. Nevens een kort betoog van de
waarheid der Christel. Godsd. , in twee verhand. I. van de ziel van God,
Ii. van Gods Wezentlijkheid. Door den heer Jaquelot enz. Utr. 1698 80. ;
Rabus, Boekz. v. Eur. , 1696 b. 291, 305, 1698 bl. 238, 230,
242 ; 243 , 245 , 525 , Onderzoek v. h. Leerstelsel van S. en de tegenwerpingen van Bayle hier tegen , door den heer des Jariges , eerste en
tweede verhand. met aanteeken van J. F. Hennert , in Uitgel. Verhand.
D. I.; Ley. v. N. 31. en V -r. D. II. bl. 291; Ypey, Gesch. d.
Ypey en
System. Godgel. ; Gesch. d. Christ. kerk in de XVIII eeuw ;
Dermout, Gesch. d. fiery.; Kist en Royaards, Kerkel. Archie f; Het
in Gids
leven van een Denker door Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer,
1853 409 443 ; B. d. S. naar leven en werken in verband met zijne
en onzen tijd door .1. v. Vloten. Tweede herziene en vermeerd. druk.
Schiedam 1871, verge Ned. Spect. 1171 n. 47 ; D a Costa, Israel
en de Volkeren ; Koenen, Gesch. d. .Toden ; Halma;Hoogstraten;
-

-

Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
M ull er , Cat. v. portr. , vooral Spinoza , seine Lehre und deren erste
Nachwirkungen in Holland. Eine philosophisch historische Monographic
von A. van der Linde , GOttingen 1862 ; Dr. S. Sr. C or o n el, Baruch
d'Espinoza in de lijst van zijn tijd , in Vad. Letteroef. .Tan. en E ebr. 1871
(de voornaamste bron van dit artikel) ; v. Doorninck, Anon. en Pseud
(Ind.),C.Schaarschmidt, B. de S. Korte verhand. van God, de Mensch
en deszelfs welstand. Amst. 1689 , m. port, A b c ou d e, Naaml. bl. 342.
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SPINOVIUS of SPIENHOVEN (JoANNEs), predikant, te
Utrecht , wegens zijn remonstrantsche gevoelens door ,de wethouders den 18 Febr. 1619 , in zijn afweren ale gedeputeerae
.aar de Dortsche synode, afgezet , wiji hij de akte van stiIstand
weigerde te teekenen , werd , na harde behandeling , mar
Waalwijk gevoerd. Hij bediende later de remonstrantsche
gemeente te Delft , toen hij onverwacht, den 29 Junij 1629,
ten baize van Pieter , Joosten van Rueven, gewezen
vroedschap , waar hij te huis lag , overleed. Heimelijk word
hij in een achterschuur begraven , het werd ontdekt , doch
zijn lijk bleef daar liggen.
Zie Muller, Pam/I., 1, 207, Baudartius, Mem. D. XL
man,
bl. 81; Brandt, H. d. R., D.III.bl. 952, 957,958; Tide
Rem. Broeders. , bl. 16 , 252, 253.

SPIRA (S.). A rrenberg vermeldt van hem den zesden
druk van Verschrikkelijke historie. Amst. 16'75.
Zie Arrenberg, .Naamr. , bl. 485.

SPIRING (WILLEm) gaf in het licht

De Spiegel die niet vleid , in rzjm naar het Fransch van Jean
Puget de la Serre , geschiedschrijver van Vrankrijk , m., pl.
Amst. ter drukkerij van J. Krellius 1709.
13e8chouwing der tydel iyke =ken en redenvuring over de ygencgappen van Gods wezen , zynde egn vervolg van de Spiegel di nit
vlyd. Amst. 1736.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. ,
Bibl. te Haarlem, 2e Suppl. 248.

D. I. bl. 255; Cat. d. Sted.

SPIRING of SPIERING, SPIEB.INCK VAN VVEL of WELLE
(GERRIT), behoorde tot de verbondene Edelen in 1566 , week
bij de komst van Alva nit bet land , en werd door hem
gebannen. Dit vonnis schrikte hem niet af om in 1570 en
de volgende jaren briefwisseling te houden met den prins van
Oranje ter verlossinge van het land.
Zie van Meteren, III. B. bl. 49, 59; Smallegange, Chron.
van Zeeland, bl. 756; Te Water , Verb. der, Ede. , D. III.
bl. 574.

SPIRING of SPIERING ( ). Kastelein van Heusden ,
waarschijnlijk dezelfde als de vorige. Te Water heeft een
brief aan hem in 1566 door de hertogen van Parma geschreven , medegedeeld in Verb. der Edelen , D. IV hi. 135.
Zie 0 ud erhoven, Beschrtyv. v. Heusden , hi. 70 en over 't geslacht
Christiani,. Jurispr. Heroica , T. I.p.196; Butkens, Troph. de
Brabant , T. II. liv. XI p. 561; van Leeuwen, Bat.
bl 1109.

SPIRK (I.) , te 's Gravenhage geboren en leerling van Caspar
Net se h er, schilderde goede portretten. Hij bloeide in 1683
en vertrok van 's liage naar elders.
Zie Kramm.
59

930
SPITHOUT of SPITHOLDIUS (EGRE.us), te Zutphen
geboren , volbragt zijne studien te Keulen en werd daar
lieentaat in de godgeleerdheid. In 1595 werd hij kanuntik en plebaan in de kathedrale kerk van Antwerpen,
en overleed aldaar den 15 April 1627 in vergevorderden
ouderdom.
Ilij schreef:

Pia Precations et contemplations Xxercitia , tam sub
&emend° Missae eacrifici, quam sub divine et nocturno
, homini vero Christiano exereenda , ad expendendum
mirabile humanae rejlaurationis mysterium et Deo , Patri , digne
se oferenchm, Ants 1604 16°.
Meditationes in paBsiones et resiirrectiones Jou Christi,
dispositae per hebdomadam , Ant, 1612 16°.
Hietoria Tragic, sacrae et profanae .decades duae , Colon.
1647 12°.

Editio altera correctior e emendatior,, Bru, 1652. 12°.

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p.196; Poppens, Bib'. Belg.,
T. I. p. 253; Elssius, Encorn. Augusiinian., p. 490; Paquot,
Wm, ' T. I. p. 39, 40; Glasius, Godgel. Nederl.
SPITZ (IL) schreef:

Over de piet algemeene genade , met eene voorrede van A. Voget.
Utrecht z.j. 8°.
SPITZTUS (j•) schreef:

Xuangelische Troostbloem van Gods verkiesinge ,
Lijkpredikatie over de koninginne Maria. 4°.

1.128 8°.

Zie .A.beoude, Verv.,1)1. 201.

SPLINDLER (GEoRG) schreef:

Noodig berigt van de wonderwerken , voorzienigheid en predestinazi , vert. door J. C. v. D., Enkh. 1609. 8°.
Zie Abe.ude, wry., bl. 201.
SPIAINTER (GERRIT), kunstschildeir te Utrecht, ten tiide
Leice,st,er, leermeester van Abraham Bloemaert.
Zie Kramin; Dodt, Archief, bij Kramm.

SPLINTER h.. (JAN), kunotscbilder te Vtrecht, komt
met Splinters.. (Dirk Jan), in den sanvang der 16.
eeuw , als zoodanig in katneraars rekeningen en transporWrie.
yen voor.
Zie WrAmra,
SPLINTER (JAN). De bibliotheek an Ned. Letterk. te
Leiden bent van dezen rederijker: Zijn Testament me i ?loch

931

twee schoone Refereynen,

Rees.. Derick Wylicx van
Santen, 1584.
Zie Cat., D. I. bi. 218.
SPLITGERBER (FREDERIK LODEWIJIC), was en vlijtig beoefenaar der natuur en kruidkunde. De yrueliten van ziin op eigen
kosten ondernomen botanisch onderzoek in IOW , Sieilie en
in de kolonie Suriname zijn in zijne vveinige doch kernachtige
geschriften in de Latijnsehe en Fransche talen bekend gemtakt.
Hij overleed te Amsterdam den 23 Mei 1845 in den ouderdom
van 44 jaren.
Zie Verwoert.

SPOORMAKER (P. H.) is schrijver van

Feria fidelis of Lauwerkran8 ter gedachlenis van de blijde
geboortendagh van Wilhelm 111. Vere 1664.
Zie v. Doorninck, ilnon. en Pseud, n.. 4862.

SPOORS (JAcoB) was notaris en proeureur der Stads.Vietsehare van Delft , toen hij daar in 1658 bij J. P. Waelpot
uitgaf :
Corpus Julie ofte Kort begryp van ale Titukn van de
50

boeken _Digesta Justin. Bertzjes uyt-gegeven door H. ci Schingen , ende nu de hart ,vermeerdert enz. 1 2° , met lofverzen van
J. D edel en Jo hannis Spoors, welligt zijn broeder.
Zie hi. 351 van E e kho ff,, de Sted. Bibl. van Leeuwarden ,

bl. 36.

SPRANCKHUISEN (DioNYsius), predikant te Asperen (1609),
Puttershoek (1614) , Haarlem 1615 , Workum (1618) en to
Delft van 1625 tot 1650, wanneer hij overleed. Samuel
Dor eslaer hield een lijkrede op hem. Hij heeft vele
geschriften nagelaten, die in bun tijd zeer geacht waren, zoo als:

Justificatie teghen alle calumnien, ende lasteren, die hem 't
sedert den aenvanck van eijnen kerckendienst tot Haerlem opghetient syn. Mit8 de redenen, waerom hij goet ghevonden hebbe
versoeken ont8laginghe van 8ijnen client tot Haerletn, enz.
Haerlem 1617.

lenge refutatie of wederlegginghe van de voorrede tot den
Lezer. Ghesteld voor de ghenaetnde justaficatie Spranchtaii ,
Amst. 1617.

Een liefhelijcke Vrouwenpraet, ghesteldt bzj geschrifte tot
confusie van de arme Refutatie enz. Amst. 1617.
Grondig bericht, waerin betoont wert dat Spranckhusiu8,
door 8iin ghenaemde Justificatie niet min ale ontechuldight
wordt enz. Gorrichem 1617 (door dr. Damen s).
Triumphe van weghen de gheluckighen ende over-rijcke
tone , welcke de Ileere once Godt op den 8 Sept.der jaer 1628
verleetzt heft aen de vlote van de West•Indische compagni e ,
otzder het beleydt van _Pieter .Pieterez. Heyn.
Delft 1629.
59.
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Tranen ocer den doodt van den yrooten Admirael, Pieter
Pietersz. Heyn. Miley. zijn Testament aen de Generale Gheoctroyeerde West-Indische compagnie, ofte onbedriegh'liicke Leydeterre tot yeluckiye voyayie van dere. 8cheepevloten.
Delft. 1629.
Geeetelijke batailje tegen de dood, Delft 1647 12°.
.De Gee8t. triumph over den doot , Aid. 1648 12°.
Lof en plicht de8 huwelijkx , Franck 1653.
Roepende etemme.
Routoclaege over de doot van Fred. Hendrik , ook in de Lajkredenen en Gedichten, beyrzjpende 't leven, voornaemete daden
Arnst.
en 't arsterven van zijn Hooyheydt Frederyck Henryck ,
1648 12°.
Scheppinge der Nereid& 12°.
Y ermaninye tot dankbaerheyt. 12%
Natuer en oeffeniny van het waare Zaliymakende yeloove
Dordr. 1736:
Zie So erm ans, Kerk. Reg., bl. 19, 37, 92, 104; V eeris en I) a u w,
193; Schotel, K. D., D.II.bl. 280; Glasius,
Serk. Alphab. ,
Godgel. Nederl. , Abeoude, Naamr.; Muller, Cat. v. Pamfi., D.I.bl.
SPRANGER VAN DEN SCHILDE (BARTHoLomBus), in
1546 uit een aanzienlijk geslacht te Antwerpen geboren , had een
aangeboren neiging voor de teeken- en schilderkunst. Het ontbrak
hem echter aan goede leermeesters , en daarom begaf hij zich naar
Italie waar hij te Milaan zich in bet schilderen met water- en olieverw oefende. Drie jaren woonde hij bij den kardinaal Farnese,
werd vervolgens schilder van paus Pius V en in het Belvedere
gebuisvest. Hier schilderde hij, op begeerte van zijne
heid , het Laatste Oordeel op een zes voet hoogen koperen
plaat , waarin ongeveer 500 beelden voorkwamen , en verscheidene andere kapitale stukken voor kerken en altaren. Na
'S pausen dood , trad hij in dienst bij de Roornsche keizers
M.aximiliaan II en Rudolph II, en hielp te Weenen
den kolossalen en zinrijken triumfboog bij 's laatstgemelden
keizers blijde inkomst tot stand brengen. Ofschoon keizer
in den aanvang zijner regering , weinig kunstliefde
It
Bet blijken , huisveste hij echter Spranger in zijn paleis en
bezocht hem nu en dan om hem te zien schilderen , verhief
hem en zijne nakomelingen in den adelstand , en omhing hem,
in tegenwoordigheid van alle zijne hovelingen en edelen , met
een driedubbelen gouden keten. Na een afwezigheid van 37
jaren bezocht hij zijn vaderland tot goedmaking van de reis
schonk de keizer hem f 1,000,00. Zijne terugkonast verwekte
een algemeene vreugde , bijzonder onder alle kunstbeoefenaars.
Te Amsterdam huldigde hem de regeering met eenige kannen
wijn , te Haarlem onthaalde hem de kamer Trouw moet Olken
op een kostbaar gastmaal en vereerde hem over tafel tot zijn
welkomst met een tafel of blijspel tot lof der schilderkunst.
Over Keulen keerde hij naar Praag terug , waar hij in 1628
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overleed. I m mer z eel sehrijft dat hij vindingrijk in zijne
ordonnanties was , een vlugge hand en een geestig penseel
had , doch dat het , daar hij even min naar de natuur als
naar de antieken werkte , zijne beelden aan naauw keurigheid van teekening ontbrak , zoodat zi j meestal onnatuurlijk
in hun. houding , hard en stijf van omtrek en onbevallig
aim. Ook etste hij enkele prentjes. Muller, Sadeer,
Golt zi U s en anderen . bragten zijne ordonnanties in 't koper.
Zijn welligt door hem zelven geschilderd portret berust in de
galerij te Florence , en in de galerij te Weenen zijn L6 stuks
zijner schilderijen , alsmede twee portretten , op halfslevensgroote
hem nog jong , en in boogen ouderdom voorstellende, alsinede
dat van zijne vrouw Christina Muller.
Zie van Mande, Houbraken; van Gool; Le Comte;
Immerzeel; Kramm; Kok; Nieuwenhuis; S. de Vries,
Vervolg op Gottfried's Hit. Kron., D. I. bl. 111.

SPRANGERS (MICHAEL) werd als proponent te Gameren
beroepen en overleed in 1673.
Hij schreef :
Silo of Haften in Brant ; ten spiegel voor gants Nederland
waar in 't korte bijgevoegt is deszelfs Mara , of recite oorspronck
van Gelderlands waimnoodt de, jaars 1658 ; en Nederlands
grootste en schrikkolzjkste vijand , Amst. 1658, 4°.
Zie Abcoude, bl. 343; de Jongh, Predd. v. Gelderl., bl. 422;
Muller, Cat. v. Pamfi., D. II. bl. 115.

SPRENGER (JOHANNES PETRUS) , den 4 October 1771 te
Dordrecht geboren , onderscheidde zich reeds als luitenant in
den slag bij Talavera. Den 24 Januarij 1810 zag hij zich
met 100 Hollandsche infanteristen te Lerma plotseling door
900 man Spaansche ruiterij aangevallen. lIij bood ze moedig
het hoold en bleef, in weerwil van twee kanonschoten aan den
hals, de zijnen aanvoeren en de aanvallen der vijand afweeren.
Tijdens het oproer te Antwerpen (1830 beyond hij zich als
kolonel aldaar. Ook nam hij deel aan de tiendaagschen veldtogt. Hij overleed te Gorinchem , den 22 December 1837
als generaal-majoor , ridder der Militaire Willemsorde , van den
Nederlandsche Leeuw en van het Legioen van Eer.
Zie Bosscha, Neerl. heldend. te land,
Verwoert.

D. III. bl. 354, 372, 692;

SPRIGGE (J.) sehreef
Getuygenisse eener aanstaande Heerliikheid ,

Amst. 1716 S..

Zie Abcoud e, very., hi. 202.

SPIIINGHT (Jon.) schreef:
Articulen dienende oin Ee bewijzen het nodig gebruyk can den
Christelijken Rustdag of day des Heeren. 's Gray. 1657. 8 °.
Zie Abcoude, very., bi. 202.

934
SPRINT (J.) sehreef
34 genaatnt de Bruids
Leerreden over 1 Cor. VIII vs.
Baadsman , of de pligt der vrouwen aan haar man , .A.mst. 1750.
Waar tegen verscheen :
Be agtbaarheid der vrouwen of verdedigende aanmerkingen
tegen de predikant J. Sprint over de pligt der vrouwen , geschrebij K. d e
yen door een geleerde vrouto te Amsterdam
Zie Abcoude, Tweede 4anhI. . bl. 142.

SPRUIT (H.) en P. Haan ebrink vertaalden uit het Fr.
van Forbonnais Begin , opkomst en voortgang van den koophandel , Amst. 1779 2 dn. 8°.
Zie v. Doorninek, Anon. en Pseud. , n°. 452.

SPRUYT (DA.viD) is schrijver van
Vrede-presentatie ityt den naem van het meerendeel der dienaren
der vereen. Vlaemsche , huytche ende V riesche gem. Aen die
dienaren de welcke tegenwoordigh een bezondere vergaderinge
houden. Tot Amst. 1664.
Met G. Abrahamsz, Nadere verklaringe van de XIX
Artikelen , Amst. 1659 4°.
d. doopsgez. schrijv., bl. 99; Rogze, Geschrift d. Ned.
Zie
Hen, kerk , bi. 67, Abcoude, Aanh. , bi. 5.
SPRUYT (JACOB PHILIPS) , te Gent geboren , ontving onderwiis in de kunst te Brussel, hield zieh (1764) eenigen tijd
te 's Gravenhage , en lang tie Delft op, en keerde later naar

zijne geboorteplaats terug. schilderde portretten en moderne
gezelschapjes.
SPRUYT (J. VAN DER). Van dezen kunstenaar vindt men
in prent de Graftombe van H. de Groot en de afbeelding van
Joh. Habbema , predikant te Rotterdam, oud 53 jaren , overleden in 1801 , oud 85 jaren (1785), die van mr. G. F.,
pins van Oranje , Generaal in dienst van ziine keizerlijke
Majesteit en anderen.
Zie Kramm.

SPUY (P. VAN DER) schreef
Redenvoeringe ter gelegentheid van d'Ed. Comp. honderdjaarige
Prossessie des Gouvernements van Cabo de Goede Hoop , aldaar
uitgesproke den 8 April 1753 in 4°. Utrecht 1753.
Zie Abeoude, Derde Aanh., bl. 20.
SPIJC (JAN UTER). een burger van Utrecht, koos in de
geschillen tusschen David van Bourgondie en Gijsbert
V an Brederode, de zijde des eerstgenoemden en werd
diensvolgens in 1456 voor zijn leven lang ter stad uitgebannen ; terwiji daarbij tevens bepaald werd dat hem nooit

986
tot) worden toegestaan met eene nieuwe bisschop weder
to komen.
Zie Burman, Utrecht. Jaarb. , D. IL bl. 313.

in

vAN). Kramm,vernoldt van dezen en
SPIJCK (F.,
Fent, voorstellende een Gezigt op het kasteel Rammekens V785.
SPIJCK (HENI,RIK VAN) , bekwaam portretschilder te s Hage
in de 2e helft der XVII eeuw. Hij schilderde het portret vtui
S pi n 0za , te zijnen huize aldaar in 1677 averleden.
Zie Kramm.
SPIJK (JAcoms VAN) portretschilder
nage berfnoht
in zijne jeugd Rome , waar hij denY Bean.% 4e Takrue
verkreeg.
Zie Hon braken, Lev. d. schild. , D. II. bl. 349; Nag ier
Kramm.

SPIJK (J. VAN DER), graveur , vervaardigde prenten en tad platen , o. a. het Stadhuis te Oucleicater , naar de teekening
van H. de Winter, voorkornende in Kin s chotr beschrijving dier stad , en de fraaije uitvoerig bewerkte pleat v66r
den Pomponius Mela van A. Gronovius, L. B. 1744.
,Zie verder Kramm.

SPIJKER (HENDRIK JAN) , zoon van Jan Spij k e r en
Elisabeth Meur, werd den 1 November 1802 te Amsterdam geboren. Van 1809-14 bezoeht hij de Fransehe SCIQOL
van Verrneulen , en als twaalfjarige knaap was hij werkzaam
in de tabaks affai re van zijn vader op de Zeedijk. Zijn varig
verlangen 'was van zijn jeugd af de loopbaan der letterer) in
te treden , doch eerst in zijn 17e jaar werd en aan voldaan.
De predikant Visch wist bij menschenvrienden te bewerken
dat zij de kosten der voorbereidende studien zouden maken.
Sleehts anderhalf jaar vertoefde S p ij k e r op de Latijnsehe
shoot maar bragt het in dien korten tijd door zijn schier
voorbeeldeloozen ijver , onder de leiding der praeceptoren v an
Capelle en Bakker, zóó ver , dat hij met goad gevolg zijn
toelatings.exarnen voov de hoog.ehool ken afleggen. Year
zijn achtiende jaar , den 26 September 1820, weld hij
student in de godgeleerdheid aan bet Athenaeum Notre to
Amsterdam en onder die mannen , die in zijn stuclietijd het
rueest tot zijn yenning bijdroegen , behoorden onder de prof,
soren vooral van Swind en en van Hengel: on onder de
toenmalige predikanten van Amsterdam W 11 h eIn 3r oe
Samuel Midler, Martinus Stuart en Atitanase
Coquere 1. Den 22 Julij 1826 wend Sp ij k e r tie Leiden
tot doctor in de godgeleemlbeid bevorderd It het vercledigen
van een Specimen de pretio institntioxibus
slate-tend° • (L. B., 1824) Den 2 Alig4st4s v. d.
,
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Gravenhage kandidaat tot den heiligen dienst bij de
te
Nederlandsche hervormde kerk , den 20 daaraanvolgenden
predikant te Piershil. Van daar ging hij naar liVaddinxveen,waar
prof. van Hengel hem den 31 Mei 1829 bevestigde. Aldaar
was hij nog geen twee voile jaren werktaam geweest , toen hij
als beroepen predikant naar Dordrecht vertrok , en aldaar den
8 Mel 1831 werd bevestigd. Be zes jaren , die hij te
Dordrecht doorbragt , waren de gelukkigste van zijn leven.
Hij was de wellust der gemeente, en #indien ooit een afscheidswoord (schrijft zijn biografist) diepen indruk heeft gemaakt
dan moet het wel die innig hartelijke , hoog ernstige Paulinisch
krachtige , Joanneisch liefelijke , met heiligen geest als overstorte afscheidsrede zijn geweest die S p ij k e r op Zondagavond
30 April 1837 , in de Groote kerk te Dordrecht hield". Den
volgenden Zondagavond , 7 Mei , werd hij in de Oude kerk te
Amsterdam bevestigd en Woensdag avond , 10 Mei , deed hij
in de Nieuwe zijn intree, Den 18 Junij 1862 werd hij
tot administrateur voor de zaken der hervormde en andere
eerediensten , behalve die der roomsch katholieken , benoenid ,
en toen den 2 Januarij 1868 het vroeger departement voor
de zaken van den hervormden eeredienst hersteld , en de baron
V an Lynden van Sandenburg als minister van eeredienst
optrad , en alzoo de betrekking van administrateur ophield ,
werd S pij kers titel it) dien van seeretaris generaal veranderd.
[Mt duurde voort tot 1 September 1868 , toen , met het
optreden van het ministerie toch het department voor de
zaken van eeredienst weer werd afgesehaft, en de administrateur
in zijn vroegeren titel werd hersteld. En .5(5 arbeidde hij
voort , naar den geest nog helder , maar naar het ligchaam
ondermijnd en verzwakt. Reeds in November 1868 hadden
zich de eerste sporen van suikerziekte bij hem vertoond , en
deze krankheid nam tot voor nieuwe jaar hand over band
toe , zoodat men ernstig vreesde voor zijn leven. Toen evenwel kwam zij tot staan , ja bij werd veel beter , doch men zag
Diets meer dan een bouwval van hetgeen hij vroeger was
geweest. Nog woonde hij , daartoe uitgenoodigd , de viering
van het tweehonderdvijftig-jarig bestaan der remonstrantsche
broederschap te Rotterdam op den 1 en 2 Junij 1869 bij ,
zelfs nog den 12 November daaraanvolgenden , den negentigsten
verjaardag van van Heng el , doch den 8 Maart 1870 eindigde hij zijn op velerlei wijzen zwaar beproefd , maar steeds
werkzaam leven. Hij was sedert den 9 Januarij 1828 gehuwd
met Johanna Jobina Broedelet, die hem 9 kinderen,
van welke 3 seer jong gestorven , schonk. Zijne uitstekende
gaven als kerkredenaar en godsdienstonderwijzer, zijne werkzaamheden in verschillende betrekkingen zijn waardiglijk door
J. G. R. Acquoy te Zalt-Bommel geschetst. Aan uitwendige
eerbewijzen heeft het hem niet ontbroken , ook was hij ridder
-
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van den Nederlandschen Leenw en lid der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde.
Zijne schriften zijn behalve zijne dissertatie
Geschiedenis der christeliike godsdienst en kerk door A. Neander , nit het Hyd. vertaald. Anast. 1827-1830. Amst. en Rott.
He keen en &drift van den Heere Michiel de Railer , beschreven door Gerard Brandt , met platen. Nieuwe uitgave
5 din. benevens Naamlijst der afstammelingen van de .Ruiter.
Dordrecht 1835-1837.
Leerredenen. Dordr. 1840.
Jehova is Koning , Leerrede. Amst. 1840.
Christelijke toespraak , ter yelegenheid van de Oediening des
heiligen doops aan eene jeuydiye gevanyene 1844. Niet in den
handel.
De ware eenheid der Christeliike kerk , Leerrede.
Amst. 1848.
Ontwerp van yerevideerd alyemeen reylement voor het oestuur
der llervormde her/c. Uityegeven met aanteekeningen. A.rnst. I 848.
Catechismus der Bijbels door J. A. Krummacher , op nieuw
bewerkt. Amst. 1852.
Tweetal Memorien van toelichting behoorende bij de fantasie
Amst. 1852.
en werkelijkheid van Dr. Nicola. Beets.
De Bilbelversprijding , een voornaam en veelvermoyend wapen
in den strijd van onze dayen. Opwekkingrede.
A mst. 1853.
Heilige en alyemeene menschenliefde , het christelijk beyinsel
der Maatschappij tot Nut van 't Alyemeen. Aanspraak.
1854. Niet in den handel.
Gumal en Lina door A. F. Lossius. Zesde Nederdaitsche
uitgave door A. A. Hoist onder toezigt en met medewerkiny
van H. J. S. A mat. 1859.
Onmisbaarheid en onyenoeyzaamheid der Bijbelverspreiding.
A mst. 18 59.
Opwekkingsrede.
Jesus Christ., gisteren en heden dezelide en tot in eeuwigheid. Amst. 1861.
Amsterd. 1862.
De laatste are. Afscheidsrede.
Openings.rPde , gehouden ter alyemeene veryaderiny der Maatschappij tot Nut van 'I Algemeen.
1873. Niet in den handel.
Tiental nayelaten leerredenen.
Met een levensbericht door
Dr. B. ter Haar. Amst. 1871.
Herderlijke brief van de Alyemeene Synodale Commissie der
Nederlandsche Hervormde kerk aan de Christelijke llervormde
yenteenten in Nederland. '8 Gravenhage 1853.
Concept-Reglement op het Beheer der Kerkelijke goecleren en
Fondien der Hervormde yemeenten in Nederland en het toezigt
daarop. 1870. Niet in den handel.
De overzetling van de Brieven aan de Romeinen , Corinthiers
en Galaten, met de daarbij yevoeyde aanteekeninyen,
in de
Vertaliny van het N. T. van love de Algemeene Synode der
Ned. fiery. kerk.
1866.
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in de Leerredenen ter bevorekring van Evangelise& kennis
en Christelijk leven. Arnhem , bij G. W. van der Wiel.
'8 Heilands verzoeking in de woe8tijn, een beeld van den
8trild der ton*, beide in zijn en on. Zemin op aarde.
1847.
Bet lied der overwinning op dood ez graf.
1849.
Be vreesselijke teekenen , die aan de openbaring van het
Christu8riik op aarde • voorafgegaan en daarom onarscheiclelijk
zifn. 1852.
Het tafereel der verheerlzjking van elms op den berg.
1862.
Behalve deze gat hij nog een reeks van verhandelingen en
boekbeschouwingen en het Afengelwerk en de Boekbesehonwingen der Vad. Letteroefeningen en de Gas , het Ilaandechrift
voor Chri8tenen , waarvan de lijst bij Acyuoy voorkomt.
Zie Levensberigten der Maats. v. Ned. Letterk. te Leiden, Levensberigt v66r de Nagelaten leerredenen.

SPIJKERMAN (C. H.), dichter nit het laatet der vorig,e
eeuw.
Hij gaf o. a. in het licht :

Zangen voor Neerland8 vlotelingen Ink 1797.
Zie Cat. d. M. v. Ned. Letterk.,

D. III. bl. 123.

SPOERMAKER (JAN DIRCKSE DE), een burger van Utrecht,
koos in de geschillen tusschen D a vid van Boll rgondie
en G ij sbert van Brederode, de zijde des eerstgenoemde
en werd diens volgens in 1456 voor zijn Leven ter stad uitgebannen , terwijI daarbij tevens bepaald werd dat hem nooit
zou worden toegestaan met eenen nieuwen biSsehop weder in
te komen.

Zie B 'Irma n, Utrechts .Taarb., D. II, bl.

314.

STAAK (YpE en JuRJEN), glassehilders te Sneak bloeiden
in de tweede heat der 18e eeuw in Friesland. Men vindt
overblijfsels van hunne kunst in de kerken van Akkrurn , Scherpenzeel, Engwierum in Oost-Dongeradeel, ens.
Zie Kramm.

STAAL (JoHA.NNEs), te Amsterdam in 1692 geboren ,
werd in 1732 tot pensionaris dezer stad verkozen , bewees
groote diensten jegens de geldmiddelen van den staat. Hij
beijverde zich in 1750 bijzonder tot het in stand brengen
van het nieuwe stelsel der Hollandsche belastingen en werd
destijds tevens lid van de commissie tot herstel der Financier,
van welke werkzaamheden een voortreffelijk rapport voorkornt
in bet 2e d. hij het Rapport van I. Goldberg c. s. Hij
overleed in 1764,
Zie Nederl. .faarb. , 1764; Scheltema, Staatk. IVederi.; Kobus
en de Rivecourt; Verwoert.
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STAAL (P.) , een landschapsschilder , in don trant
Jodoc us de Mompe r. Hij bloeide omstreeks 1616.
Zie Kramm.
STAATSZ (J.), dichter uit de 2de helft der 17e eeuw ,
o. a. vOcir de Besehrijving van Amsterdam door M. Fokk en a.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb.
STAATS (Mr. WILLEM) officier van justicie bij de arrondissements regtbank te Arnhem , later procureur-generaal bij
het prov. geregtshof van Gelderland , muntte als regtsgeleerde
uit en beoefende ook de traaije letteren. Hij was ook lid
van de stedelij ken raad en overleed den 19 December 1864,
te Arnhem , in den ouderdom van 79 jaren.
STAECKMANS of STA AKMANS (WILLEm), was lid van
Gedeputeerde Staten en gecommitteerde ter vergadering der
Staten Generaal van wege de provincie Friesland. Hij was
een maecenas van jeugdige beoefenaren der letteren , bevriend
met de voornaamste letterkundigen van zijn tijd , als : Salm asins, Cats, Huygens, Neuhusius en vooral met Anna
Maria van Schur ma n, met wie hij briefwisseling hield en
verzen wisselde. Hij bezocbt haar te Dordrecht bij Johan
V an Be v erw ij c k en te Utrecht. Een Latijnsch , Italiaansch
eu Fransch gedicht van zijne hand zijn zoo vele gedenkteekenen van zijne hooge ingenomenheid met haar. In de Opuseula
van Anna Maria A Schur man vindt men die brieven ,
benevens een uitvoerig Latijnsch geschrift van S ta e c k in a n s:
De sui seculi Minerva, Anna Maria a Selnirman, Ultrajectum
ineolente en twee epigrammen twee andere (Lat. en Fr.) vOcir
het 2de B. der Uitnenzenth. des vronwel. geslachts en een Ital.
in den opdragtsbriet van dit boek door Bev er w ij c k aan
Anna Maria.
Zie Beverwijek, Heelk. , bl. 246; R. Neuhusii Poe.. Juven.,
p. 136, 197; Huygens, Moment. Desult. , p. 35, 95, 155; Sch..
tel, Anna Maria v. Schurman, bl. 120, 33; Van der A a , N. B.
A. C. Woordenb.

STAEFVENISSE of STAVENISSE (Mr. CoRNEws) , afstammeling van een aanzienlijk Zeeuwsch geslacht , te Zierikzee geboren werd den 15 Junij 1630 secretaris der Staten
van Zeeland en hunne gecommitteerde Raden , welk ambt hij
bekleedde tot dat hij den 19 April 1641 bevorderd werd tot
raadpensionaris dier zelfde provincie.
De raadpensionaris
Boudew ij n de IN
twee jaren voor zijn dood meermalen door zwakheid verbinderd zijnde , moest de secretaris
Sto ef v en sse veel buitengewoon werk doen , en toen hij
zelf raadpensionaris geworden was , nam hij , drie jaren lang , nog
daarenboven het secretariaat , waar. Tot belooning van welken
dubbelen arbeid de Staten , den 12 Febra 1644 , besloten
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•dat hem mede de gagie tot bet secretarisschap jaarlijks gesteld , 't sedert de plaats was komen te vaceren , met een jaar
huishuur to een recompense zou toegelegd worden. In dat
zelfde jaar , ging hij , benevens Jacob de Witt, gecommitteerde in de rekenkamer der Staten van Holland en
Westfriesland , en An d ries Bicker, cud burgemeester van
Amsterdam , naar de koningin van Zweden , voornamelijk om ale
gezant de geschillen met Denemarken bij te leggen. Na zijne terugknmst (1645) aanvaardde hij op nieuw de post van raadpensionaris , en woonde , in die betrekking , met nog 7 uit Zeeland gedeputeerden , in 1647 de lijkstaatsie van Frederik
Hender ik bij. De Staten van Zeeland waren zoo voldaan
over de diensten door St aef eni sse bewezen , dat zij hem
"met een groot en schoon verguld silver lampet , in 't midden
op een goude plate geesmalieert het wapen van Zeelant , ten
prijse van f 1000 en daarboven vereerden (1648)." In 1649
werd hij wegens Zeeland gecommitteerd om te staan over den
doop van den keurprins van Brandenburg. Kort hierna , in Mei ,
overleed hij , en werd opgevolgd door Mr. Johan de Brun e.
Zie L. v. A it zema, Saken van Staat en Oorlog , D. V. bl. 639,
741 , D. VI. bl. 1; Smallegange, Chron. van Zeel. , D. I. bl.
426, 427; Verbael der Anzbassadeurs extraordon naar Zweden
m. s.;
Be la Rue, Staatk. en Heldh. Zeel., bl. 83; Wagenaar, V. G.,
D.XI.b1.382; Scheltema, Staatk. 1Vederl. ; V erwoert; Kobus
en de Rivecourt.
STAECKMANS (GERARDus) was gecomrnitteerde van Friesland ter Staten Generaal in 1633 en 1636 , toen Hoof t twee
Lat. en twee Ned. brieven over let terkundige en partikuliere
zaken aan hem schreef, p..,edrukt in de fol. uitgaaf der brieven
No. 369, 376, 517 en 638. Hook prees hem "ails een
doorluchtig vernuft , geoefend in de wetenschappen". Dat hij
ook de Nederduitsche her handteerde , blijkt uit zijn dichtstukje:
,Aan Jul. llooft , op 't overlijden van haer oudste dochter
Geertruyd Boo/I." V ondel, die hem "Staten-Generaal" noemt , brengt hem zijne hulde toe ineene Groete ,
waarin bij o. a. betuigt
"Nu rookt van ijver mijn pappier,,
"Omdat een hoofd des lands noch vier
"In zijn beleefden boezem heeft
"En met zijn geest de sporen geeft
"Aan Nederlandsche Poezij
,,Nadat hij ale een honingbij ,
"Uit puik van Roomsche en Grie,ksche tijrn
,,Zich vol gezogen heeft en zat, enz.

In Beverwijcks' Uitnementh. des Vrouwel. Geslachts ,
komt een Ned. gedichtje van hem voor: Aen de driedubbelded'le Juffr. van Doyem.
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Zie van der A a , N. B. A. C. Waordenb. ; V erscheid. Ned.
Gedichten, D. I. bl. 61; Vondcl, Poizij , D. IL bl. 126.

- STAEL (EVERT) , kunstschilder , bloeide te Utrecht in den

aanvang der XVIe eeuw.
Zie Kramm.

STAELPAERT (JHERom) , kunstscbilder , bloeide in den
aanvang der XVIe eeuw te Oudenaarde.
Zie Kramm.

STAES (CHARLES JOSEPH) , verdienstelijk pianist en componist , overfeed den 29 September 1832 te Middelburg , in
den ouderdom van 37 jaren.
Zie Verwoert.

) , kunstschilder , bloeide in de tweede belft
STAETS (
der XVe eeuw. Zijn naam ontmoet men in de rekeningen
der hertogen van Bourgondie te Rijssel.
Zie Kramm.

STAETS VAN CAMPEN (DIERIK en JAN), vader en zoon ,
waarschijnlijk te Kampen geboren , waren glasschilders, door
Guicciard ij n met lof vermeld. Zij bloeiden in de eerste
helft der 16. eeuw te Antwerpen.
STAF (JoANNEs) is schrijver van : Kle,yne Duyteche Theo-

logy , ofte Korte eenvuldige beschrijvinge van de Kennisse
Godt8 , enz. Tot Campen gedruckt by Herman Eggers.
1670 ,
kl. 80.
STAKENBROEK (RoELoF vAN), in 1567 scbout van
Lier , een zeer warm geuzenvriend. Hij werd dan ook bij
vonnis van A 1 v a's raad van 26 Junij 1568 aan de spits van
verschillende zijner stadgenooten , waaronder ook zijne vrouw, ,
bij verstek veroordeeld en in 1574 onder de ingezetenen van
Lier uitgesloten van het generaal pardon.
Zie van Vloten Nederl. opstand tegen Spanje . 1564 - 4567,
hi. 113; Kron. v. h. list. Gen. XIII bl.
'
hi. 92; Beschrijv. v.Lier,
95; Nay. D. XVI. bl. 38, 197.

STAKENBROEK (Jonker THOMAS VAN) , beer van Croy en
Naland , klom van gemeen miter tot den rang van luitenantgeneraal van de ruiterij op. Hij was bemind bij soldaten en
alicieren , en zoo een on vermoeid ruiter , dat hij er weinig
om gal , om 24 uren achtereen te paard te zitten. Hij was
bet , die den 24 Junij 1626 Oldenzaal berende. In ditzelfde
jaar was hij van commissaris-generaal der kavallery in plaats
van den overledenen Marquette, tot den rang van luitenant-generaal opgeklommen, Hij huwde den 14 Februarij
1598 te Bergen op Zoom (hij was toen ritmeester) met jonkvrouw Walburgh van den Broucke, dochter van Hopman Henric van den Br:oucke. Hij overleed in 1644
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gouverneur van Grave. Zijn graftombe , in de Fransche
kerk te Grave, werd in 1672 geruimd en afgebroken.
Zie A itsema, Salon van &tat en Oorl., D. I. bl. 581; Commelijn, Lev. v. Fred. Bend, D. It bL 170; v. d. Capellen,
Gedenks., D. II. bl. 70; Beaufort, Lev. v. Fred. Hendr., D. II.
bl. 524; Bo ssch a, Neerl. heldend. te Land, D. I. bl. 418, 492;
Paringet, Beschrijv. v. ,Crave, bl. 383; N. Bra4, Volksalin. 1844,
bl. 170, 174; Suite des Build. au Nobil. des Pays-Bas, T. IV, p.
188; Nay. IL IV. bl. 33, 38, 05, 97; Wagenaar, V.H.,D.XI.
bl. 104, 157.

STALBURGH (J. VAN) , bekwaarn graven, bloeide in het
midden der 16e eeuw. Men heeft o. a. van hem 7 prenten ,
voorstellende de 7 Hoofdzonden met de burin gegraveerd naar
M. van Veen, (Heemskerk) of F. Floris, Zij worden
voorgesteld door zeven zittende vrouwen , van hare attributen
omgeven. Van onder zijn op elk blad , Hollandsche verzen
met de namen der ondeugden in het Latijn , in het
midden der prent , nu eons boven dan wederom onderaan , ge.
plaatst. Be prentjes zijn groot 32 .. Ook graveerde hij den
door Cock uitgegeven Parnassus.
Zie Kramra.
STALENUS (JoRANNEs), pastoor te Rees , gaf in het
licht
Sol eucharistic. , dat is die, sonneclaer schynende waerheyt
van het waerachtighe en bloedighe danck ende versoen-offerhandt
van de nievwe we , dat ghenoetnt wort Missa bewese , ende
legene een seeker tractaet van de .51i8se, wtgeg. van Johannes
Wilhelm„ Fred. tot Rees , ende tegen den gedichten grouwel
Maosim. Uytgeg. van Evert Schattenio pred. tot Zwol verde.
dicht. Rees by if. Jan Apt , (1633) 40.
STALPAERT VAN PER WIELE (Mr. JOHANNES) , zoon
van Mr. Jacob Stalpaert van der Wiele, advokaat
voor het Hof van Holland te 's Hage en Maria Pau w
Jan sdochte r, werd aldaar in 1579 geboren , oefende zich
to Leaven en Orleans in de regten werd Oen 31 Jan.
ter laatstgemelde plaats lecentiaat in de beide regten , en zette
zich te 's Hage als advokaat neder. Niet lang had bij zich
aan de praktijk gewijd , of hij , begeerig zich aan den .eeste.
lijken stand te wijden , vertrok naar Leuven en legde zich
daar op de godgeleerdheid toe. Den 3 Junij 1605 verkreeg
hij de kleine wijding van den aartsbisschop Matthias van
M echelen. Vervolgens ontving hij zijne wijding tot sub.
diaken , diaken , en den 25 Maart 1606 tot priester. Nu
reisde hij door Belgie , Frankrijk , Italie en beyond zich
in 1609 te Rome , waar hij tot doctor in de theologie werd
bevorderd. In 1611 kwam hij te 's liage terug , en werd ,
na den dood van B er nardus Steen w ij k , pastoor van
St. Hippolytus ker), te Delft (5 Aug. 1612) diens opvolger.
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Jo 1613 nerd bij deken over Delft en Rotterdam. Hij overieed
den • 29 December 1630 en vverd in het vrouwenkoor der
Oude kerk te Delft begraven. Op zijn gra Ms pei eenige
dichtregels van Anna Roemer s.
S i a1p a ert was een der zoetvloeijendste dichters van zijn
tijd en wordt teregt met Hooft en Starter onder de vestigen onzer volkspoezij in de 17e eeuw genoemd. Vooral beoefende hij de geestelijke poezij waarvan proeven l'oorkomen
in int bekende bundeltje 0. en N. Lotzangen, vooral in het
derde deeltje 0. en N. Geestel. Liedeken op de Reylige dagen
van het geheele jaar, door Lejeun e en Alberdingk
T h ij in in hunne na te melden Bloemlezingen overgenomen.
Na zijn dood verschenen de Guide Fen daghen en welligt
Ofschoon beide
ook 't Guide jaer on lleeren Jen Christi.
bundels zijn van 12 1300 bladz., vol muziek, zijn zij echter
meermalen herdrukt ; doch in de 18e eeuw , teen then de wijzen
vergeten was, zette een anoniem (alleen met de voorletteren
bekend) ze op toen algemeen gezongen vvijzen 't Rondeharts Liedeboek in 2 dn., waarvan in 1754 te Leyden de
elide druk verscheen. Ook verscheen na ziin overlijden een
verzameling zijner kontrovers liederen met Extractuna of theologische likkepot in CLXX Doses.
Voorh. heeft men van hem :
Vrouwelick cieraet, van Sint' Agnes versmaedt. flier beneffens gaet bi maniere van voorreden een kleed-bericht, nag de
welcke ider mensch zyn kleed behoorde k faconneren.
's Hertogenbosch , 1622, 1030. 4..
Roomschen Begs , 't zamenspraecs geloys tusschen .Pieter de
Reyser ends Abacuk, synen broeder,
Ald. 1624.
Hemelryck, dal is Lotsangh van he ryck der lienzeien.
Delft. 1621. 4°.
Evangelische what van Christus Jezus ontdeckt, van Laurent gepredikt, van Hippolytus verkregen.
's Bosch. 1621. 4°.
Zijn portret is door Mierev eldt geschilderd met een
Lat. inschrift en Hollandsch gedicht.
Zie Alberdingk Thijm,

in Volksalin. van Nederl. Lath°.

Retort, 1853 (met zljn portret) 1854 en 1856; v. d. A a N. B. A.
C. Woordenb.; Bat. Sacra, D. I. bl. 223, D. IL M. 220;' • Oudheden
en Gestichten van Delft en .Delfiand (door H. v. R hlj n) 1720 bl. 131,
132; Foppens. Bib& Belg ; Hermans, Geschiedk. Mengel.. v.
N. Brab., D, L hi. 179 , 347; V. Doorninck, "Mon. en Pseud.,
Simon van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1169; Mr. 3. C. W.
Lejeun e, Letterk. overzigt en Proeven van de Nederl, rolkstangen;
it/ed. Letterk , verz.
Gedichten uit de verschill. Tydp. der A. en Z.
door J. 4. 4l. Thijm, lie B.; Ifoogstraten, Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Muller, att. v. port,

STALPAERT VAN PER WIELE (JoANNEs), soon van
Pieter Stalpaert v an der Wiele en Maria van Liebert, in 1639 te 's Hags geboreii akiaar 1388 gestor-
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yen , was med. dr. in de anatomie te 's Hage , maakte zich
als genees• en ontleedkundige bekend.
Zie R. K. Trolksalm., 1853 , bl. 90.
STALPERT (DANIEL) , uit Brabant , beroemd bouwmeester
der stad Amsterdam. Zijn naam is vereenigd met die van
V an C amp en als bouwmeesters van het stadhuis. J an V os
plaatste deze regels onder zijn afbeelding:
.Dus ziet men Staelpaerd t, die noch nijdt noch laster vreest ;
,Maar 't Raadhuis aan het 1S vertoont zijn wakkre geest.
'Hier hoeft hij B,00men noch Atheenen niet te wij ken
,Vernuft wordt best gezien door levendige blijken."
Hij vervaardigde ook een Plan van Amsterdam en een Gezigt op de Admiraliteyt-gebouwen, in twee bladen.
Zie Wagenaar, Amst., D. II. bl. 6a; Commelin, Beschrijv.
V. Amsterd. , bl. 255; Catal. des Livres de .T. F. van de Velde , T. II.
p. 264, n°. 3204; Vos, Gedichten , D. I. bl. 303; lmmerz ee 1;
Kok; Kobus en de Rivecourt; Kramm.
STAM (J. VAN D.), tooneelscbrijver uit bet laatst der
18e eeuw , gaf met B. Rekk er De gelukkige Inval , blsp. gev.
n. h. Hid. Amst. 1798.

Het vermogen der vaderliike liefde , &sp. gem n. h. Ilgd.
Aid. 1798.

De Jagers, een tafereel der zeden van het land, gem n. h.
119d. van Ir. A. I//land. Aid. 1 798.
Be Herfstdag , trsp. gev. n. h. Hgd. van A. IF. lffland.
Aid. 1799.
Zie Cat. d. M. v. IV. Letterk., D. Ib. bl. 174; V. Do orninck,
/hon. en Pseud., n.. 2302, 4913.
STAM (JACOB FREDERIKSZ.), dichter uit den aanvang der
17. eeuw. Hij was lid der Goudsche kamer van Rhctorica
De Goudsbloem met de spreuk PP consten begrepen, en verscheen
den 3 Mei 1620 met een referijn op het Mechelsche Pioenfeest. Men vindt ook gedichten van hem , geteekend met de
spreuk na 't suer het soet , in Den nieuwen Lusthof gheplant

vol uytghelesene amoureuse ende vrolycke gh,esangen met tussch,enspreekingen tusschen vryer en vryster , verzameld door Michiel
Flack. Amst. 1602. 4°.

Zie Schatkamer der Philos. en der Paten , bl. 286 ; W itz en G o y
beek, B. A. C. Woordenb. , D. V. bi. 327; V. Doorninck,
.elnon. en Pseud., n0. 2841.
• STA.M (GEERTRUID) , echtgenoote van Al exander Benjamin Fargon, leefde in 't laatst der vorige en begin dezer
eeuw. Zij vervaardigde o. a. 3 der volksliedjes, uitgegeven

door de Maas. tot Nut van 't Algemeen.
• Zie van der Az, N. B. A. C. Woordenb.
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gaf in 1631 een Liedboekje in 't lic14
SIAM W
getiteld :
CupicloP 8 Lothol.
Zie Scheltema, Volksgebruikenbij het vrijen en trouwen , hi. 184;
V. U. Aa, t. a. p.
STA.M (R., VAN DE). Van deze kunstenares bestaan er teekeningen (portretten).
STA MHORST (JAcoBus) , een verdienstelijk tooneeldichter,,
vertaalde :
Iloratiti8 Ireurvel , ket Fran8ch van Corneille op nieum
yevolgd. Amst. 1753. 8°.
Philoctetes , Treurvel , gev. n Ii. Fransch van de Chateau
arum Amst. 1758. 8°.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. hl, 307;
van der Marek, Naarnr., nt). 853; V. Doorninck, Anon. an
Pseud., n°. 2110 8585; Cat. d. Mitats. v. Ned. Letterk. Reg.) D. I 1), 1,198.
STAMPIOEN diehter uit den aanvang der 18e eeuw.
Zie van der Aa, t.a.p.
STA MPIOEN (JAN JANsz.) vermoedelijk in de tweede
helft der 16de eeuw geboren , was een vrij bekwaam wiskundige. Hij woonde te Rotterdam en komt o. a. voor in can
rekwest , door hem aan de Generale Staten ingedieud in den
jure 1617 en 1618 , betreffen de zijne in ventie eerier Dieuwc
wijze van de poolsboogte to k unnen nemen ook heeft hij zijn
bock getiteld ilNyeuwe tae ffelen der Polus-hoochte enz." a.
genoemde Staten opgedragen ; nog heeft hij octrooi verkrepn
tot bet uitgeven van een Bouxken en Plaat Coe1e8tnin plan=
genaamd , en ontving tot acne vmering vijf en zeventig gulden. (Zie Archie, der Kerkel. en Wereldl. Oeschiedeni8 te
Utrecht, 1848, dl. VII. blz. 11, 22, 28, 79, 87 en 90).
In het jaar 1624 werd hij aangesteld tot ijkmeester binnen
de stad Rotterdam , maar kweet zieh zoo slecht van deze
betrekking , dat hij op hoog bevel gevangen genomen
en blijkens cane sententie van den 28 Julij 1660 uit zijne
bediening ontslagen werd. Wat er verder van hem oTworden
b
is , vinden wij Diet vermeld misschien is hij te Rotterdam
overleden , omdat de familie Stampioen later aldaar langen
tijd gewoond heeft.
Zie de Navorscher,, D. VI. (1856) hi. 286 en 340

ST AMPIOEN (JoHANNEs) , de jonge , een won van den
voorgaande , werd in 1610 to Rotterdam geboren. Het sehijnt
dat hij , Da het voltooijen zijner stuelien , zich met der
woon naar 's Gravenhage begeven heft, althans vindeu wij
hem aldaar in 1639 als mathematicus , blijkens den titel van
zijn boek 11 Algebra ofte Nieuwe &dread waer door all.
60
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ghevonden wordt in de wiskonst , wat vindtbaar is. Noyt voor
dezen bekendt. Gevonden ende beschreven door Johan Stampioen, d'jonge mathematicus, residerende te Gravenhage ,
gh,edruckt ten Huyse van den anthem?. : in Sphaera
1639 , in 4°. Dit werk , dat vele nieuwe leerstellingen
bevatte , is in der tijd hevig aangevallen en scherp beoordeeld
door Jacob van W a ssenaer in zijne geschriften , getiteld :
1) Aenmerkingen op den nieuwen stelregel van Joh. Stampioen,
d'ionge, Leyden , 1639. 2) Den Onwinen Wis-Konstenaar,
euz. J. Stampioenius ontdekt Ibd. 1640.
Intusschen schijnt J o h. S t a mpio en het antwoord op deze
scherpe critiek niet schuldig gebleven te zijn , want wij vinden
van hem nog drie boekjes ter zijner regtvaardiging in het
licht gegeven ; de titels daarvan zijn : a) I. Stampioenii, der-

den daghvaard. Brief, gezonden aen Jacob a Waessenaer
(ofte aen zijn meester R. de Cartes) A°. 1639. b) P'erclarive over h,et gevoelen by de Professoren Mathew.. der Universiteit te Leyden, nopens den Regel van J. Stampioen ,
'S Hage , 1640. c) J. Stampioen , Wiskonstigh en Redenmatsigh Bewys op den read van Syn Boeck, 's Hage , 1640.
Buiten en behalve de vorenstaande schriften van Joba nn e s St a mpi oen heeft hij nog een of meer kaarten vervaardigd , o. a. Kaart van ha hookeemraedschap van Schieland,
geordonneerd ende begonnen anno 1650 , gemeten door Jan

Stampioen en in kaper gesneden door J. Vingboons in de jaren
1651, 1652 en 1653, in fol. atl. Hij was de leermeester
van Christiaen Huygens.
Zie de 1Vavorscher, , D. VI (1856) bl. 32, 188, 285 en 340; S e h o-

tel, Twee leertneesters van C. Huygens.

STANERE (Tau. VAN) , goudsmid en graveur in den
aanvang der 15e eeuw.
STANLEI (WILLIAM) , een Engelschman , die eerst in
dienst van den hertog van Alva de wapens tegen den prins
V an Oran je voerde , doe') tot de staatsgezinden °verging.
Bij de komst van de grad van Lei cester wist hij diens
vertrouwen te winnen , die hem in 1685 het bevel binnen
Deventer toevertrouwde. Na weinige maanden maakte hij zich
schuldig aan het eerlooste verraad , en leverde Deventer weder
in handen der Spanjaarden. Hij bleef sedert dien tijd in
Spaansche dienst.
Zie B o r , B. XXI. bl. 53 (752) B. XXII. hi. 19 (878) ; Reyd,
B. V. hi. 35. B. VI. hi. 96 ; Wagenaar, V. H., D. VIII. bl. 137,
196. D. IX. hi. 48.

STAPELS (NicoLAAs of KLAES) , beambtschrijver te Hoorn,
liefhebber en beoefenaar der poezij , verzamelde eenen bundel
gezangen , bekend onder den naam van K la a s St ape ls
Liedboek en getiteld : He Lusthof der zielen , beplant met
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verscheiden soorten van yeestelijke gezangen, atrekkende tot gezondmakiny , voedsel, versterkiny en verkwikkiny des gemoeds.
Gemaakt van verscheidene personen, waarvan vele nooit in druk
yezoeest en de overige mit gedrukte liedboeken yezogt en in order
gesteld ziln, door C. S., vierde druk , verrilkt met een Achterholje, beplant met nieuwe geestekke Liedjes , waarvan eeniRott. 1697.
gen nooit voor dezen yedrukt zijn.
De eerste druk verscheen te Haarlem 1650 12° , zonder
naam des verzamelaars voorts komen er drukken voor Alkmaar 1681 , Hoorn , bij Simon Bone q en te Rotterdam
bij Pieter Ter vv o t , 'man van eerlij ken wandel en die
teffens stegen voor straten kent" 1686 12. , Rott. 1692 , Amst.
1717, 1718, 1726.
Waarschijnlijk is hij ook met Jan Janszo on Koek ebakker en Pieter Bo s stichter van het Vreavvenhofje op
het Monnikenveld te Hoorn , in 1682 begonnen en thans nog
Stapels-hofje genoemd.
Zie Abbing, Very. op relius, bl. 169; v. Do orn inck, Anon.
en Pseud., n°. 2839 ; v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.; Rabus,
Boekz. v. Europa, 1698a. bl. 108.

STAPEL ZA.LT (H.) , door d'O ut rein als taal• en letterkundige waardig geoordeeld om zijn werk (Rozenclaalsche vermakelijkheden) to beoordeelen.
Zie Nay., D. IX. bl. 134.
STAPEL (JOANNES BODDAEUS VAN) te Amsterdam geboren ,
studeerde in 1610 ander Pauw, te Leiden. A. E. V orstius
onderwees hem in de kruidkunde en diens zoon Adolf bevorderde hem tot med. doctor. Te Amsterdem gevestigd ,
oefende hij eenigen tijd de geneeskunst uit , blijkens zijn verhaal
van groote giften scammonium , die dikwerf vervalscht werd.
Later heeft hij zich alleen op plantenkennis toegelegd. Zijn
vader, Egbertus, geneesheer en een geoefend kenner en
liefhebber van planten , bezat een uitmuntenden thin. Hierin
kweekte de zoon allerlei planten. Oagelijks werd de nieuw
aangelegde stads-hortus bezocht. Veelmalen reisde hij naar
Leiden , Groningen en andere vaderlandsche steden , waar liefhebbers van planten woonden. Bijzonder prijst hij Petr us
M u 1 eri us, hoogleeraar te Groningen, en boven alien , Dodo
nacus, C .1 usius en Salm as i us. Ook maakte hij loffelijke
melding van Justus Herm an s , die, als geneesheer en predikant naar Oost-Indie vertrokken , zich op het verzamelen
van vreemde planten toelegde , om ze aan zijn broeder Otto
to Leiden over te zenden. De vrucht dezer ijverige stddie
is geweest cell omslagtige en moeitevolle bewerking der nagelatene schriften van Theophrastus, waarbij evenwel een
ontijdige dood hem overviel (1636).
Acht jaren na zijn ovedijden heeft de vader het nagelaten
60.
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werk uitgegeven , onder den titel: T heop h ra s ti E resii
de historia plantar= libri decem, Graece et Latine, Illustravit o a n fl.0 S Bodaeus a Stapel. Accesserunt J. C. Scaligeri
animadversiones et )3, Constantini annotationes. Amst. 1644,
flip, door Hailer en V rolik zeer geprezen.
Zie )3 a uga , Gesch. d. Gomm*. D. I, W. 808 an 312; Hal
,

,

Bibl. Botanica , I. 36; G. Vrolik, Or. de eo quod Anstelacdamenses ad rem botanicam , exornandam contulerunt.
p. 19.; Saxe,
Onorn., T. IV, p. 374; Poppens, Bibl. Belg., T. I. p. 583;
Fabricius, Bibl. Graec., L. 101. c. IX. p. 236, 237; Joh.
Arnol. Corvinus in Praef. der uitg. v. Theophrastus.

STAPERT , STAPERT1US (CYPni.us) , gemeenlijk V o m e.
S , genoemd , werd in 1515 te Wommels in Friesland geboren ,
ontving onderwijs te Gouda en Haarlem in de letteren , studeerde
vervolgens te Wittenberg , Keulen en Leuven in de regten , word
te Mentz jur. utr. doctor , later Palatijnsch graaf en bijzitter
der keizerlijke kamer , welk ambt hij van 1563 tot zijn dood
1578 , te Spiers , bekleedde.
Hij schreef :
Sylvarum libri III. Erphoridiae 1540. Quibus accessit Tiber
quartus. Ibid. 1547. 8°.
Oda ad Dean pro tranquillando Christiani orbis statu.1546.
Epicedia ad Carol= V. Imp. cum Palatinatu ornatus met.
Miscellaneorarn liber anus. Argent. 1544.
Virorum aliquot celebrium civitatis Alagdeburgensis ,Npitaphia.
Zit Val, Andreas, Bibl. Belg„ p. 168; Popper's, Dia Belg.,

T. I. p. 70; Verwoert; Kobus en de Rivecourt, ei vooral

de Wa 1, Oratio , ann. 37 , en de daarin aangehaalde schrijvers.

STAPHORST (CAsPAR), in 1586 of 1587 geboren , stu.
deerde te Leiden , werd in 1618 predikant to Edam en in
1643 to Dordrecht. Hij nam deel aan de twisten over het
lange baar en met de Labadisten en gaf eon zeecker tractaet,
geinstituleert worstelingen des boetvaerdigen in het licht. Hij
droeg het in 1630 aan de regering van Dordrecht op en ont.
ving 100 ce tot zone vereering. Meer eer verwierf hij door
zijne Latijnsche gedichten , die bier en daar verspreid voorko.
men ; maar vooral door zijn Carmen Epicininm ac Patrepti.
own de Bello Britannico et ejusden per Del gratiam felici
exita, qui esi Triumphus pacis , Dordrechti 1656 , waarvoor
de regering van Dort hem 250 schonk. Ook vindt men
gedichten van hem in bet Belgian& gloriosuss van J. L ij d
Na zijn dood verscheen nog van hem den mytgebreyele 6e.
lydenis predikatie soar de gemeente van Dordrecht voormaxte ,
lyckopgesit,.
Hij overleed to Dordrecht in November 1679 , hij zijne
vrouw , die in 1682 overload , twee zonen nalatende. 1) N i e
laas, lid van het collegie van veertigen in 1672, 1673 en1676 ,
boekhouder an deka, van het Wandsnijders.gild to Dordrecht. Ook
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koint hij aldaar in 1662 , op het gm an diakenen VOW:
muel, in 1660 predikant te Heerjansdam , in 1687 ttnekitut. Volgetts B ale n huwde hij Jannette van R av e ate y n,
doehter vati Arnold van Ravesteyn en van Maria van
der Eyk.
Nederl., SchoZie Soetmans, Kerk. Reg.; Glasius,
tel, Kerkel. Dordr., D. I. M. 439; Conot d'Escury, Hell. roe*,

D. IV. St II. bl. 411, 412; Hoeufft, Para. Lat., p.196, Balen,
Beschrtyth v. Dordr., bl. 927; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

STAPHORST (ABRAHAM) , waarsehijnlijk zoon van J a nnes Staphorst, in 1679 predikaut te Garijp , Eernewoude
en Suameer , in 1.696 gestorven , was een goed portretschilder
te Dordrecht, doch van een los leven.
Zie Houbraken, Schouwb. d. Ned. Schild., D.ILbl, 344; Schotel, t.a.p. bl. 445; Kramm.

STAPHORST (NicoLAAs) was in 1795 provisioned reprosentant der Bataafsche republiek en later lid van de eerste
nationale vergadering. Volgens een meer dan scherp geschreven , maar omtrent velen niet van waarheid ontbloote Korle
karakterwhets der mannen welke het inyediend plan van conslitutie voor he Bataafeche yolk hebben aangenomen , 18 blz.
in 80. , was hij de eenigste man , die in deze republiek briefwisseling met Robespierre heeft gehouden. Hetzelfde blaadje
zegt van hem ,Nadat hij ten behoeve van de laatste revolutie de ponjaards had betaald am de Oranjisten voor
altijd to removeren , redde hij zich, ais een snoode lafaard ,
met de vlucht , en liet de braven in Amsterdam het gelag betalen.
Hij hawde M aria van B eef tin g h , doch stied kinderloos. Zijn broeder, Roelof Staphorst, was professor en
predikant te Maastricht.
Zie Pam, D. V. bl. 33, 176, 206.

STAR , STARRE , STERRE , STERN , VERSTERRE ,
VERSTER VAN) , voornaam Hollandsch graveur en
teekenaar,, bloeide tusschen 1520 en 155Q. I rn merzeel
naeldt , dat hij onderscheidene tafereelen , alsmede ecnig,re
landschappen , naar zijne eigene teekeningen heeft gegraveerd;
dat hij voor zijn tijd veel talent bezat , het menschenbeeld
geed had bestudeerd en op zijne achtergronden dikwerf bouwkundige voorwerpen aanbragt." Bartsch beschrijft 19 zijner
prenten , twee , door hem niet genoemde , komen in de collectie van 0 t t ely voor. Kram m deelt ze alle mede en voegt
er nag andere bij. Collot d'E sc ur y roernt hem hoogelijk
ja stelt hem boven Jacob Cornelis van Oostzaan en
anderen.
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Zie Immerzeel; Kramm; Collot d'Escury, Boll. roem.,
D. III. bl. 211.

STAR (E.° DOEDES) een onzer uitstekendste zeekapiteins.
Toen de gesneuvelde vice-admiraal Ko enders bij bet collegie ter admiraliteit van Vriesland moest vervangen worden ,
droegen de staten van dit gewest in vereeniging met die van
Stadt en Lando (Groningen en Ommelanden) de keuze van
een opvolger , aan de R [titer op , die Star aanwees
een ervaren soldaat en zeeman , die 't stuk der equipagie
grondig verstondt" enz. , verdiensten , waarvan de Rui ter
zich persoonlijk had kunnen overtuigen , bij zijne expeditie
naar de kust van Guinea en West-Indie , waarvan St a r
als kapitein van eon fluitschip deel had genomen , en bij
welke gelegenheid , hij zich reeds door het nemen van eon
Engelsch schip gunstig had onderscheiden. Als viceadmiraal
van Vriesland heeft S tar Hid alleen de expeditie van Chattam , maar in den derden Engelschen oorlog al de zeeo. evecht'
ten van 1672 en 1673 bijgewoond , en komt zijn naamdaarbij
steeds gunstig en eervol uit , hoewel hij in de laatste gevechten met zijn schip Groeningen schier de eenigste representant
van zijn gewest was , dat , vreemd genoeg , wel een admiraliteits collegie , maar geen eskader meer had ! S t ar moest
dientengevolge als dubbele tweede man , naast C o rn elis
Evertzen de Jonge, in het smaldeel van Adriaan B a nkert gestoken worden , in welk escader hij evenwel d'E st rees
moedig van onze kusten wist af te houden en steeds als een
getrouwe wachter aan de zijde van den Zeeuwschen admiraal
gevonden en genoemd werd. Zijn rang van luitenant-admiraal
schijnt weer het werk van ancienniteit te zijn geweest.
Hij overleed in 1707 op het huis Rolhuis bij Wirdum in
Groningen. Zijne nagelatene papieren worden bij zijne nako.
melingen bewaard , die thans S t ar Num an en Star Lic h.
tenvoort heeten.
Zie Brandt , Leven van de Ruiter bl. 590 , 599; J. C. deJonge,
'
.Neerl. Zeew. ; Biogr. Woordenb. d. Nederl.
, D. I. bl. 433 ; Verh. en
1355. Afd. 2, no. 4. 1859, Afd. 2 , n°.
Berigt V. h. Zeewezen
Alg. Konst- en Letterb. , 7 Maart 1851, n°. 1 0. .Nav. D. V. bl. 222,
291 , VI. bl. 23 , 81 , D. X. hi. 258.
STAR (SimoN VAN DER) , tooneeldichter uit het midden
der vorige eeuw. Hij schreef:
Kri8pijn Dan8-mee3ter , bl8p. A mst. C. W ij e r s, z. j.
H. V. B. (d.i. dezelfde) De onkunalige Diarnant8lijper , cloy
elimtne korpelaar. Aid. gedr. voor den autheur.
Beide zijn modellen voor lage straattaal.
Zie Witsen Geysbeek, B. 1. C. Woordenb., D. V. bl. 328;
V. d. Marck, n 0 1338; Naaml. van Tooneelsp., n°. ; v. Doorn inck , Anon. en Pseud. . n°. 1242 , 2529 ; Cat. d. Maats. v. Ned.
Letterk. , D. I b. bl. 198.
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STARCK (J. G.) was in 1199 chirurgijn-majoor , en maakte
zich destijds zeer verdienstelijk, toen , na de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland , aan hem het bestuur
over bet groot militair hospitaal werd opgedragen. Later vestigde hij zich ale med. en cur. doctor te 's Gravenhage en
overfeed aldaar den '14 Mei 1824. Hij schreef eene Dissertatio med. de iodio. L. B. 1823.
Zie Konst

-

en Letterb. ,

1826. D. I. bl. 337; Holtrop, p. 335;

Verwoert.

STARCKMAN (P.) beoefende in het midden der 18e eeuw
de graveerkunst to 's Hage. Men heeft van hem een groote
plaat , getiteld :
Le noble feu des artnoiries de l'Europe, enrichy de cartes
geographigues , opgedragen aan Georg of Great Britain, par
J. J. Cheneviere. Uitgegeven te 's Hage bij Jan Block , op
den hock van he Singel, bij de Plaats.
Zie Kr amm.

STARING (EVERT CHRISTIAAN), geboren to Gendringen den
3 April 1739 , diende als kapitein op het schip de Argo in
den slag bij Doggersbank.
Zie Nctoorscher,, D. XII. M. 323, D. XIV. bl. 36.

STARING (ANTHONY HENDRIK CHRISTI,AN), geboren te Gouderak in 1749 , een dapper zeeman , ontmoeten wij als vlagkapitein op het schip van den Schout bij nacht Z outman in den
zeeslag van Doggersbank , waar hij door kunde en moed heeft
uitgeblonken. In 1789 werd hij door den prins van Oranje tot
opperbevelhebber van het eskader benoemd dat voor de 0. Indien
bestemd was. Bit eskader bestond uit twee fregatten , van 20
stukken , de Thetis en de Bellona, gevoerd door Staring
en Herman us Hartman, en uit twee brikken, de Zwaluw
en de Merkuur , onder de kapiteinen Aalbers en J. J. W e rner Go bius, kwam an eon voorspoedige reis , in het begin
van December 1789 te Batavia aan , en begaf zich naar Makasser,, tot bijlegging der geschillen met den koning van Boni.
Weinige weken na zijn terugkomst , begaf Staring zich
met de Thetis en de Zwaluw naar Samarang , ten einde de
behulpzame hand te bieden aan den gouverneur van Java's
noordkust , Jan Greeve, tot voorliorning of dempino- van
ernstige onlusten in het rijk van Solo , en later ruimde hij
'' de
op Palembang opgerezene moeijelijkheden uit den weg , sloot
eon voordeelige vrede , en keerde vervolgens naar het vaderland terug , waar hij in October 1791 aankwam. Hij stierf als
Schout bij nacht in Februarij 1805.
Zie J. C. de Jonge, Neerl. Zeno. , D. V. bl. 598. D. VI a. bl.
255-267, 365.

962
STARING (A. J. W,) schreef :

Brief beirekkelijk het colchicum autumnale en de populier
Letterbode. 1706. D. II. bl. 137..
in Vriend des VaMededeeling over de aracacha,plant
*rlands. F8L Ed, I 26,

in N. Konst-

Zie Holtrop, p. 135.
-STARING (B. I. H.), med d, schreef

piss. med. de lichenis Yslandici viribus.

Harderw. 1793. 4°.

Zie Holtrop, i.e.
STARING (JACOBUS GERARDUS) zoon van Antoni St a.
rin g , predikant te Gendringen , werd aldaar den 11 October
1711 geboren bezocht de Latijnsche school te Nijmegen en,
weinig racer Aan twaalf jaar oud , de academic te Duisburg.
Te Wezel proponent geworcien werd hij eerst huipprediker te
Gouda en twee jar. later , den 10 Januarij 1740, den zoo.
genaamden kouden zondag , tot predikant te Hummel bevesligd , vertrok in 1741 naar Gouderak , waar hij gedurende
eon lange reeks van jaren bet evangelie verkondigtle.
Men heeft van hem :
nieuwe druk. 21 d. en reg.
Bijoelsch zakelijk woordenboek
Amst. 1797. gr. 4°.

Bijoelsch mengelwerk, bevattende vier leerredenen over de pa.
rubel van den riiken man en Lazarus ; eene scheepspredikatie,
gedaan na hel wederkeeren van de glorieuse actie van Doggersbank en z. Amst. 1798.
De in God roemende grijsaard, biddende ovi genadige ander.
steuning tot het verkondigen van Gods grootheid , of leerrede
over Ps. 71 ye. .17 en 18 ter gedachtenisse van zijn vii
Gouda , 1790.
iarige predikdienst.
Jeremia , weeklagende over zijne D. IL Willem K. H. Eris°.
Het beleedigd straivonnis.
Bitterheid en vrede op een bidday.
B rans , Kerle. Reg., bl. 76;
Zie zijn In God roenzende grijsaard ;
Glasius, Godgel. Neerl., Abeoude, Naarnr.; Arrenberg,
1Vaarnr.; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller,
Cat. v. portr. ; Nay., D. XIII. bi . 35.

STARING VAN DEN WILDENBORCH (mr. ANTONI
CHRISTIAN WINA.ND), eenige zoon van D a m iaan Hugo St a.
ring en Sophia Winanda Verhuell, werd den 24 Janaarij 1767 te Gendringen geboren. Daar zijn vader , die in zee.
dien4 was, als equipagiemeester , aan de Kaap de goede Hoop,
onderscheidene jaren aldaar verblijf held , werd bij , op zesjari.
gen leeftijd , onder het toezigt gesteld van zijn vaderlijk. oom
Johan Gerard St arin g. Hij genoot op de to. bloeijende
Latijnsche school te Gouda zijn eerste opvoeding en begat zich
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in 1783 naar de hoogeschool te liarderwijk waaraan hij ,
na een vierjarig verblijf , op de verdediging van tenige regtsgelterde stellingen tot doctor in de beide regten werd bevor.
derd. Sedert dien tijd vestigde hij zich op zijn vaderlijk
landgoed Wildenborch nabij Lochena , aan welks verbetering
hij meer clan vijftig jaren veel zorg besteedde. In regtgeleerde scholen opgeleid , pastte hij deze wetenschap vooral
toe op de staathuishoudkunde en inzonderheid op den land.
bouw , dien hij van zijn jeugd af op zijne eigene uitgestrekte
gronden en landen had nagegaan en beoefend ; daarin volgende
de weloverdachte en op ervaring gegronde theorien van de beroemdste landhuishoudkundigen , met wier schriften , in onderscheidene talen , hij zich bekend maakte. Zulk een man moest
met regt als lid der commissie van landbouw in Gelderland
gekozen worden , waarvan hij dan ook sedert hare oprigting ,
in 1805 , het sieraad en de vraagbaak was. Dit getuigen onderscheidene rapporten en berigten wegens proefnemingen , in het
Magazijn voor Landbouw van Kops en in de Staten van
Landbouzo opgenomen. Zoo ook vindt men zijne belangrijke
proef in den Letterbode vermeld orn bars en terpentijn nit onze
pijnboomen te winnen. Maar bovenal heeft hij de grootste
diensten aan het vaderland bewezen , door de gevvigtigste biidragen te leveren tot de voortreffelijke en uitgebreide Stati8tiek
van Gelderland , in 1825 in bet lick gegeven , welke niet
alleen den landbouw , maar alles wat verder tot eene statistiek
behoort omvat. E.e statistiek , hoedanig nog nimmer in ons
vaderland was opgernaakt , en nog in geen ander gewest van
ons vaderland in die volledigheid en juistheid is nagevolgd.
Zulk een la,ndbouwer van hooge beschaving beschaafde al
verder zijnen geest door de beoefening der fraaije letteren en
poezij.
Reeds op 19.jarigen leeftijd , dos nog gedurende zijn ver.
blijf aan de hoogeschool zond hij zijne Renee proeve in poezij
in het licht. Het veertiental dichtstukjes , hetwelk dit bundeltje hitmaakt , deed de kunstkenners toen reeds zien , welk ver.
nuft in dien jongeling zich begon te ontwikkelen daar zijne
wijze van dichten door kortheid en kernachtigheid zoo zeer
afstak bij het langdmdig gedreun van de meesten dergenen,
die in het laatst der 18e eeuw voor dichters gehouden werden.
Toen echter vijf jaren later een gelijk bundeltje , onder den
titel van Dichtoefeningen, door hem werd uitgegeven , behoefde
er niemand nicer aan to twijfelen of Staring zoo den Nederlandschen zangberg tot eer verstrekken. Daarna gaf hij
het zeidzame voorbeeld , dat zijne muse zich gedurende 30 jaren niet in het openbaar deed hooren. Zoo beschroornd was
bij toen om weder to voorschijn te treden mar liet niet na ,
zijne stukken al meer en meer te beschaven , en ging niet tot
eene uitgave van raeerdere gedichten over , da nadat hij ze
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aan eenige kunstvrienden ten toets had gegeven. Nu kwamen twee stukken van zulke gedichten in het licht , en 7
jaren later een bundel Nieuwe ,qedichten, voorts zijn Printerloof,, en eindelijk in 1737 Kleine verhalan, in proza. Ann
zijne echt nederlandsche poezij , waarvan uitvloeisels ook in onderscheidene jaargangen van den Muzen-Almanak gaarne gevonden werden , viel zooveel goedkeuring te beurt , dat de
dichter er toe besloot , alle de voortbrengselen zijner her bijeenverzameld in een nieuwe uitgave ter perse te geven (1837
en 1838) in vier stukken , door den begaafden zanger zelven
aan de meest gestrenge kritiek onderwerpen en op zeer vele
plaatsen aanmerkelijk verbeterd. Maar ondanks deze kritiek ,
en schoon hij de klassieke oude en nieuwe dichters , vooTal
onze meesterstukkeu der 17. eeuw , zich ten nutte maakte ,
bleef hij de geheel oorspronkelijke man. Het onafhankelijk
bestaan,dat hij op zijne lustplaats Wildenborch genoot, en zijne bemoeijingen als landbouwer,, deden hem al verder dit oorspronkelijke behouden. Bovenal wijdde hij zijne her aan het
vaderland , en heeft menige oud vaderlandsch geschiedverhaal met
levendige kleuren voorgesteld en in de vroege tijden teruggevoerd , vooral om vele bijgeloovigheden op cone comische wijze
te bestrijden , terwijl hij ook in het puntdicht uitmuntte. Vol
kracht , puntig en luimig zijnde , zou men hem haast den hedendaagschen Huygens mogen noemen , doch ontdaan van
at het onhebbelijke en al het oude , dat den ouden C o nstant ij n zoo dikwerf aankleefde. Het kernvolle en gewrongene • van beider Muze heeft echter meermalen jets don kers
achtergelaten en naar den diepen zin doen raden.
Zijne verdiensten werden reeds in 1804 erkend door zijne
benoming tot directeur van de Hollandsche Maatschappij der
wetenschappen te Haarlem , in 1818 door die tot correspondent , en zeventien jaren later (1835) tot lid van de Tweede
klasse van het Koninkl. Nederl. Instituut , in 1827 door die
tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te
Leiden , en in 1830 door die tot lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap. Zijn portret wordt v6Or den MuzenAlmanak van den jare 1825 gevonden , en de toenmalige rector der Latijnsche school te Lochem , I. Peerlk amp, die
hem als dichter in latijnsche verzen bij zijn leven bezong ,
bleef niet achter om hem , na zijn overlijden , hulde toe to
brengen in eene schoone Elegie. Hij overleed op den huize
Wildenborch bij Vorden , den 18 Augustus 1840.
D. VI. bl. 137 in 4. ; illgem.
Zie N. Algem. Konst- en Letterb. ,
Konst- en Letterb. , 1815. D. I. bl. 332, 346. 1837. D. II. bl. 355,
1839. D. II. bl. 162, 1840. D. II. bl. 130; J. Kops, Hulde toegebragt aan A. C. W. Staring en J. H. van der Palm op de Algemeene vergadering van het Provinc. Utr. Genoots. van kunsten en wetensehappen , gehouden op den 25.e. .7-unij 1841, ook in N. Konst-
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en Letterb., 1841. bl, 51; Mr. B. H. L ulofs, Gelderlands uoortreffelijke dichterletter- en landhuishoudkundige, Mr. 4. C. W. Staring
van den Withenb
orch, in zijn leven karakter en verdiensten geschetst;
Mr. C. P. E. Robidd van der Aa, lets over .Mr. A. C. W. Sta.
ring in Geld. Volksalm. voor 1843; v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.; Verslag der jaarl. Verg. v. h. Kon. Ned. Just.
1842; Verslag
der .Taarl. vergad. v. d. Maats. v. Ned. Letterk.
1842; Gedenkt. d.
Maats. V. Ned. Letterk.;
van Ha11, Gedenkz. voor Taalk.,
bl. 263; Bouillon, Gesehied. d. Geld. Hooges., D. II. bl. 480,
581--582; lets over de Boll. taal- en letterk.
door John Bowring ,
bl. 89; Snel1aert, Schets eener Geschied,d.' Nederl. letterk., bl.
202; Huberts, Chron. Handl. tot de beoef. v. d. Gesch. d. Nederl.
Letterk. , bl. 145, 146; V. Doorninck, Anon. en Pseud., n..631,
4032, Jonckbloet, Geschied. d. Ned. Letterk.,
D. II. bl. 610;
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Mu,
1er, Cat. v. portr.

STARK (J. H.) , Amsterdammer , beoefende de schilderkunst ,
blij kens zijn stuk voorstellende een Milder in de Ruine van
een kapel, op de tentoonstelling van 1840.
Zie Kramm.

STARKE (C.)
Men beeft van hem
Zevenvoudige orde des hells of leer aangaande 's menschen
heil en zaligheit. Amst. 1773.
Zie Arrenberg, bl. 489.

STARKE (DIRK VAN), zie op STAR en VERSTERRE.

( DIRK VAN)
STARKENBRUG (JACOB VAN) , dichter in het midden der
18. eeuw..
Van hem verscheen :
Landzang op de Lustplaats Berestein.
Leiden , 1746. 4°.
Dit staat beneden de hofdichten van de M a rr e en houdt
bijna gelijken tred met LI o og v 1i e t's Zzjdebaalen.
Zie Wit sen Geysbeek, B. A. C. ifoordenb.,
Verwoert.

D. V. bl. 329;

STARKENBURG (C. VAN) gaf in het licht :
Vrije Heelkundige , in de ontleedkunst gegronde en op dezelve
rustende Bedenkingen over den wintdoorn, venzjnige en zagteren
doom, enz. Leyd. 1750. gr. 8..
Zie Abcoude, Tweede Aanh., bl. 145.

STARKENBURG (C.) , dichter uit het laatst der 18de eeuw.
Hij vervaardigde o. a een Lijkzang op P. Hofsted e.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. W oordenb.

STARKENBURGH (JAcoBus) , tooneelspeler aan den Am-
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sterdamschen schouburg , is dichter van Apollo in Dordrecht ;
in de Zangberg , Divertissementen , Amst. 1173 , na zijn dood
geld rukt.
Zie Wits en Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. bl. 328;
van Doorninck, Anon. en Pseud., n°. 323; V. d. Marck.
Liist der tooneelsp., n°. 1338a; Cat. d. M. v N. Letterk., D. II,
Verwoert.

STARRENBERG (JAN). Zie STERRENBERG. (JAN)
STARTER (JAN JANSZOON) , in 1594 te Londen geboren
doch waa.rsthijnlijk in Holland opgevoed en gevormd in de
oude Rederijkerskamer : "in liefde bloeijende", to Amsterdam,
vestigde zich in 1614 te Leeuwarden als "Boeckverkooper bij
de Br 01 , in d'Engelsche Bijbel." Hij begon zijne uitgaven
met een heerlijk portret van den stadhouder graaf Willem
Lod e w ij k , naar de schilderij van zijn vriend , Petr us Fedd e r van Harlingen , door M. Geilenk er ck en gegraveerd , en verkreeg daardoor waarschijnlijk de bescherming ,
gunst en aanbeveling van den stadhouder , dien hij later veel
bewijzen van dankbaarheid en vereering gaf. Vandaar welligt dat hij reeds in 1615 geschriften uitgaf der Franeker
hoogleeraren B r usi u s en Bouricius, met wien hij dus
al kennis had gemaakt , even als met Boudew ij n Wellens
aldaar , van wiens Vermaeck der jeugd hij in 1616 eon tweedcn
druk bez,orgde , terwijI de historieschrijver Winsemius een
zijner uitgaven van 1617 bij hem verkrijgbaar stelde. In dit
jaar craf hij met Lamrinck te Franeker de groote Vertooninge
der Friesche
Koningen nit , in verband met een geillustreerde
'
uitgaaf der Frisia van Hamconius, welke zij in 1620 het
licht deden zien.
Intusschen had Starter eenige zijner yenen laten drukken
en , nit liefde voor de poezij en zueht om door kunstbeoefening
den letterkundigen smaak op to wekken , in 1617 eon " -Roden, mocht het riisenr opge.
rijcke kamer , onder de zinspreuk
richt , welke eerlang niet minder dan 80 led. telde , ann
wier hoofd hij den vereerden stadhcuder eon Wellekomst gezangh
toezong, toen doze in 't volgende jaar in deze staid terug.
keerde. Hij vervaardigde voor die kamer eon .Blyeyndich
Truyrspel , van Timbre de Cardone enz. , afgewisseld door eon
Permaecklyck sotte clucht van een Advocaet ende een Boer,
on daarna nog eon toonedstuk Daraide , welke beide stukken
in 1618 werden opgevoerd doch welhaast word , ten gevolge
van eon besluit der Dordsche synode, het comediespel verboden
en den rederijkers bevolen de oude Kloosterkerk waarin zij
hunne vertooningen bidden , to ontruirnen. Met wrevel verliet nu Starter Leeuwarden en vestigde zich to Fraucker, ,
welks hoogeschool hem voor zijn handel voordeel beloofde , en
-

957
tevens gelegenheid zou geven om in de regten te studeren ,
waarom hij zich als student liet inschrijven. Doch toen had
hij ook het yoornemen om de menigvuldige verzen en liederen ,
in de laatste jaren vervaarcligd , hijeen te brengen , te (low
drukken en nit te geven onder den naam van Fries*
Lusthof. Daar men echter te Franker naell muzijk-nooten
noch gegraveerde platen kon drukken , was hij verpligt het werk
te Amsterdam ter perse to leggen daar lang te bliiven en
zikte aken te verwaarlozen , zoodat , toen zijn werk in 1621
iu 't licht kwam en zoo veel bijval vond , dat het reeds in
't volgende jaar herdrukt moest worden , hij zijn ontredderde
boedel te Franeker opbrak en te Amsterdam ging workeP•
Hier bezorgde hij nog een derden druk van zijn werk doch
in den volgenden jare vertrok hij met de generaal graaf E r nst
V an Mansveld naar het kasteel van Lanenburg aan de
Elbe , waar hij nog een lofdicht op dien graaf vervaardigkie
mar verder geen spoor van zich achterliet. Men wil dat hij
omtrent 1628 overleden is.
Hij gaf in het licht
Blyeyndich-Truyrspel, van Timbre de Cardone ende Fenicie
van Nessine , met een Vermaealiick Sotte-Cluokt van een Advocaet ende een Boer op 'I plat Friesoh. Leeuw. voor Jan
Jansen Starter , Boeekvercooper by de Brol, in d'Engelsohe Bijbel, 1618 , ongep, 4°. Met titelplaat , gegraveerd door Petr us
Feddes Harlingensis, en lofverzen er voorvan Boudew ij n I. W el lens en 0 1 i v ie r. Do tekst is gedrukt met
cursieve letter , doch met duitsche letter de op drie plaatsen daar.
tusschen gevoegde klucht , de eerste proeve van de toenmalige
landfriesche spreektaal in schrift , herdrukt in de Frye Fries
I. 302.
Daraide. (Treurspel) Eerst vertoond op de Leeuwarder Ka,
mer NOM moat het riisen den 21 September 1618. _Emig
daer na hervat Amsterdam op de eerste Nederduytsche
demi den 25 Fear. 1621, Amsterdam 1621. 4°. Met dichterlijke opdragt aan zijn vriend T h cod, Graswinckel en
lofverzen van A. van Mildert, ll't Verkeert haest ,"
I, S cheep mak er en P. v an Malsen. Op drie plaatsen
met een Tusschenspel van Jan Soetekauw in het. plat
Amsterdamsch dier dagen in den trant van Bred er o 8 .
De tweede drk verscheen te Rotterdam, 1630 , ongep. 40,
Amst. 1633 , ongep, 40•
De derde van veel fauten verbetert.
Zonder het Tusschenspel. De vierde , Amst. 1640 , ongep.
Als voren. De stof voor beide deze treurspelen heeft t a rt e r , even als Breder o8 voor sommige ziiner titukken , aan
de beroemde Amadis-romans, waarvan tusschen 1598 en 1628
in Holland eeue nieuwe vertaling in 21 boeken yerscheen
ontleend. Zie t e n Brink, Breder,a, 133; Cat. Enschede,
1867, 243.
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Lyk-klaght over den in alle deughden uytmuntenden 'Imre
Ludzoich , Grave tot Nassau , Catzenellenboghen ,
Vianden , Dietz, enz. , die den loop ziins levens begon, A. 1560 ,
den 13 Marty , tot Siegen ; denselven aalich volende, A°. 1620,
den 31 May , tot Levwaerden , ende op den
13 Julij in de
Jacopynen Kercke bij ijn Huysvrou Anna van Oraengien met
grooter eere en statie begraven wierd. Den Naecomelinghen tot een
ghedachtenisse 8iiner deuchden ende daden. A° . 1620. 4°.
frieeche Lu8thof, , beplant met verscheyde 8tichtekke MinneLiedekens , Gedichten , ende Boerlige kluchten. Met schoone
kopere Figueren ver9ierd ; ende bij alle onbekende wysen , de
Noten , ofte Musycke gevoeght , door Mr. Japes Vredeman ,
Muzyck-Mr. der stadt Leeuwarden. t' Amsterdam gedruckt by
Paulus van Ravesteyn , Anno 1621 , voor Dirck Pietersz.
Voscuyl , 178 bl. tekst , zonder het voorwerk en de Boertigheden , die ongep. zijn , met 9 fraai gegraveerde platen , breed
4°. Voorafgegaan door lofverzen van P. Winsemius,
P. Scriverius, den schilderP.Feddes, P.Knijf, R. Oliva
en vier ongenoemden , benevens een berigt aan den lezer over
den Utrechtschen nadruk , reeds v66r de uitgave , en een opdragt aan de Ion g frouwen van lriesland.
Den tweeden druck op nieuzos vermeerdert ende verbetert ,
met verscheyden Dichteu ende Liedekens , soo Geestige als
Boertige. Amt. voor de Wed. D. P. Voscuyl (1623). Na
201 bl. br. 4°. zonder de Boertigheden , docli methet Privilegie der Staten Generaal en der Ged. Staten van Friesland van 1621.
Den derden druck op nieuzos vermeerdert enz.
Bij de zelfde
(1625) , nu 206 bl. met aanvvijzing , dat na den eersten druk
bierin 22 liederen en gedichten en 8 boertigheden bijgevoegd
zijn. Bij de laatste zijn ook nog 2 platen gevoegd. De
fraaije en allegorische titelprent en portret komen ook in vorige
uitgaven voor.
Den vierden druk. Amst. voor Hessel Gerrit.. Anno 1627 ,
207 bl. en Boertigheden 39. breed 4°. Den viiiden druk
1634. Den zesden druck , op nieus vermeerdert ende verdetert ,
met verscheyden Dichten ende Kluchten. (Met een Inleiding
en Aanteekeningen van Dr. J. v an Vlot en, Hoogleeraar te
Deventer.) t' Utrecht voor L. B. Bosch ende Zn., boeckdruckers , 1864 , XXVII en 534 bl. post 8 °. Met fraai gelithographeerde afbeelding van St a rt er er voor en 13 platen in
houtsnd er tusschen. In deze keurige uitgaaf zijn bovendien
eenige Tusschenspelen en verspreide verzen opgenomen.
Steeck-boekjen , ofte h,et vermaak der ieugdelijker herten , om
daardoor weeten , des herten secreeten. Nog is hier agter
gevoegt het Plakaat van Marcolphus enz.
Amst. 1786 , 158
bl. breed 16° met houtsneeprentjes nevens de zesregelige
versj es : Aan de jonkmans en aan de dogters. De eerste druk is
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van 162,4. Amst. 1787. langw. 32 .. (Nay. D. XIII. hi. 179.)

Bloonlezing uit den Friesch6 Lusthof en andere Gedichten
van J. J. Starter toegelicht door geschiedkundige beriyten °mired zijn leven8loop en geschriften , door W.Eekhoff. Leeuw.
1862 , 141 bl. post. 8.. (In nieuwe spelling.) Met zinnebeeldig portret om den omslag.
Zie Siegen be ek, Gesch. d. .Ned. Letter. , hi. 25; Van Kamp e n , Beknopte Geschied. , D. II. bl, 487, D. III. bl. 110 ; D e
Vries, Gesch. d. dichtk., bl. 221; Witsen Geysbeek, 11.4. C.
Woordenb., D. V., Snellaert, Schets eener geschied. , bl. 162;
Huberts, Chron. Handl., bl. 54; Alberd. Thym, Bloeml.;
V a n Vioten, litoenz/.; Jonekbloet, Gesch. d. Ned. Letterk.
D. IL bl. 116; W. Eekhoff, de Sited. Bibl. van Leeuwarden,
bl. 104 , 146 , 196 , 405 , 419 (then wij gevolgd zijn) ; De..
Gesch. berigt , voor de Bloeml. , volks-uitgave in kJ. 8 .. ; J. v.
Lennep ,
.1. Starter in Ned. mem, Utrecht , 1861 ; Nov.,
IL VIII. 1361. IX. 91. 142, 212. XI. 335. XII. 12, 275. XIII.
308 , 335. XIV. 118. XV. 260, 298; Nieuwenhuis ; Ver
woert; Kobus en de Riveconrt ; Muller, Cat. v. portr.
-

STAS (W.), nederduitsch dichter , bloeide in de helft der
17de eeuw. Men heeft van hem twee diehtstukjes en den
.Bloemkran8 van ver8preide Gedickten.
1659.
Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb.
STASSART (Gosw.us JOSEPRUS AUGUSTINUS Baron DE),
nit een aanzienlijk geslacht gesproten , werd den 2 September
1780 to Mechelen geboren. Na zijne humaniora to Namen
en zijne studien te Parijs voleindigd te hebben werd hij reeds
in 1804 , naauwelijks 21 jaren mid , auditeur bij den rand van
staat en bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken. her
gaf hij zooveel blijken van kennis en beleid dat hij kort
daarna den intendant-generaal van het leger te Weenen word
tvegevoegd. Na den slag van Austerlitz bekwam hij cone
zending naar Tyrol en Voorarlberg en werd als intendant te
Inspruck aangesteld. Dezelfde function bekleedde hij opvolgendlijk to Wasschau , to Elbing en to Koningsberg. Zijn
moedig gedrag in de zaken , die hem in Pruissen warden toevertrouwd beviel zoo uitermate het bestuur van N a p aI e 0 n , dat hij in 1807 het ridderkruis van het legioen van
eer ontving.
Na de bijeenkomst der twee keizers to Erfiirt , verlieten
do Fransche troepen het Pruissehe gelded , en de Stassart
keerde , in 1808 , naar Frankrijk terug. De diensten , in de
laatste jaren door hem bewezen , kregen weldra cone nieuwe
belooning de jonge ambtenaar werd achtereenvolgende onder-prefekt to Orange on prefekt to Vaucluse. In 1811 stelde keizer N apoleon hem tot prefekt van het Departement der Monden van de
Maas , to 's Gravenhage ann. De buitengewone stugheid, de over-
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dreven ijver , waarmede hij aldaar zijne functien uitoefende , in
zekere omstandigheden , die hern ten kwade zijn geduid moeten
misschien minder aan zijn karakter clan aan de moeijelijkheden
van bet bestuur , waarin hij verkkerde , worden toegeschreven.
Men herinnert zich dat he. , gelijk aan al de prefekten van de alstoen veroverde laaen , de taak was opgelegd
om alles, menschen , wetten zeden , te verfranschen hetgeen
aatt eene natie , zoo innig als de hollandsehe aan hare onafhankelijkheid verkleefd , weinig kon halogen. Van d er Palm
zelf, die hem en den vreemden anders zoo vijandig was,
aarzelt niet te bekennen , dat de man groote verdiensten had
en en uitmunfeud verstand was VVat er ook van zij , aa de
gebeurtenissen van 1813 ward dv St, as sart gedwongen zijne
prefektuur vaarwel te zeggen en keerde hij terug naar Parijs
dat voor hem een tweed° vaderland was geworden. Gedurencle
1814, onder het beleg van die stad door de verbondene legers,
werd hij gelast dienst te doen van ordonnantie.oflicier
bij koning Joseph Later, . de terugkom4 van Napo
leon, trok hij naar Weenen (16 April 1815) met een yen
trouwelijke zending voor den keizer van Oostenrijk , om met
dezen over het behouden van het traktaat van Parijs te handelen. De restauratie der Bourbons deed de Stassart naar
zijn vaderland terugkeeren , waar hij eenigen tijd in werkeloosheid bleef, doch in 1818 werd hij , onder koning W i 1lem I, tot lid der Provinciale Staten van Namen gekozen.
Brie jaren later trad hij in de Tweede Kamer der Staten-Generaal , waar hii zich weldra door zijn oppositie tegen het tiederlandsch bestuur deed kennen , ziela telkens op de bres
bevindende, wanneer het er op aan kwam de eischen der
Zuid-Nederlanders te verdedigen. Men vveet dat de Sta ss a r t
een der hoofden was der hevige parlementaire beweging, die
eindelijk de ornwenteling van 1830 en de splitzing der Nederlanders te weeg bragt.
Welhaast speelde hij in de gewigtige gebeurtenissen van
dien tijd een merkwaardige rel. Ilij maakte deel it van het
nationaal kongres clat de onaf hankelijkheid van Belgic vestigde
en bekleedde zelfs de waardigheid van ondervoorzitter van die
vergadering waarin hij de provincie Namen vertegenwoordigde.
De St as sart, die nooit zijne Fransehgezindheid had afgelegd , stemde in 1831 voor de vereeniging van 13elgie met
Frankrijk. Dech zoodra prins Leopold koning was geworden , richtte hii zich naar het ficit aocinpli en werd hij eat
der getrouwsre dienaren van het nieuw bestuur ook werd hij
achtereenvolgend met de hoogste ambten bekleed , hij werd
gouverneur van Namen, dan van Brabant , later voorzitter van
den senaat en gezant te Turin , en wist zich , in die verschillende posten , het vertrouwen waardig te maken dat de koning
en de natie in hem stelden, In 1847 traid de Stassa r.,t
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uit den senaat en tevens nit het woelig politick leven , om
zich voortaan geheel Han de letteren te wijden.
Lid sedert ettelijke jaren der koninklijke academie van
Belgie en herbaalde malen tot voorzitter gekozen , gaf hij
dit wetenschappeljk corps aanhoudende blijken van werkzaambeid en verkleefdheid. Hij was ook lid van het Fransche
instituut en van vele geleerde genootschappen , zoo in Belgie
als in den vreemden , sedert 1812 van de Maatschappij van
Nederl. Letterkunde. Den 10 October 1854 bezweek hij te
Brussel aan eene kortstondige ziekte. Hij huwde de gravin
thi Mas de Peysao , die kinderloos stierf. Zijne handschriften
vermaakte hij aan de koninglijke akademie van Belgie. Zijn
borstbeeld prijkt in marmer in de vergaderzaal dier stichting.
Hij ,gaf in het licht :
Fables (9 uitgaven).
Pewees de Circe (4 uitgaven).
Poesies diverse,
Discours
l'athenee de aucluse).
Idyll., en Prose (3 uitgaven).
Cont., en Prose.
Petits dialogues epigrammatiques et moraux.
Rapports, discours , notes (in de akademie van Belgie vongedragen).
Notices biographigues (op 75 beroemde of nuttige mannen).
Discours aux assemble., legislatives (uitgesproken in de StatenGeneraal , het Nationaal congres en den Senaat).
Discours prononces en diversis corconstances.
Critique litteraire.
Miscellanees.
Causerie litteraire an revue retrogressive.
Zie Levensb. van de S t a ss ar t door den baron de St. G en ois in
Ilandel. d Maats. o. Ned. Letterk.
1855 ; A.J.van der Heyden,
Notice historiq. et gonOalogiq. sur l'ancien et noble maison de Stassart
.thwers 1850 8°.; Pascal la Croix, le Baron de Stassart , Valencien 1 850 ; Nouv. Diction. de Conversation Notice biographiq. sur
M. le Baron de Stassart , ministre plenipotent., membre the l'Acad.
royale de Belgiq. etc. Brux. 1852, Portr. Biogr. One, des Belges ;
Th. Juste, Hist. de la Belgiq. Annuaire de la Noblesse de Belgiq. ;
p o nt- Del pont e, Notice sur M. de Stassart , voor zijne Oeuvres
completes , Bruxell. 1854 gr. in 8°. , Paris 1855 gr. in 8°.; Annuaire
de l'Acad roy de Belgiq. 1855; van Bernmel, Notice sur M. de
Stassart in Mem. de l'4cad. roy. de Belgiq. ; Nouv. Biogr. One,

STAS (W), nederduitsch dichter, bloeide in de helft der
17. eeuw. Men heeft van hem twee dichtstukjes in den Bloemkrans van verscheiden Gedichten 1659.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.
ST ATINCK (I.) voerde het bevel over het oorlogschip
Prime Carolina, gewapend met 50 stukken gesebut en naar

Cl.
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evenredigheid bemand , toen de stater' der Vereenigde Nederlanden , in het eind des jaars 1780, door de kroon van
Engeland , de oorlog werd verklaard. Zijn last hield in
naar Lissabon te stevenen. Te gelijk met kapitein A. J.
V an Volbergen, voerencle 's lands schip van oorlog Rotterdam en den Oostindischen schipper P. van Pro ij e n,
naar Batavia bestemd , liep hij den 25 December des gemelden
jaars nit de Maas in zee. Van het vertrek des Engelschen,
gezants nit 's Hage , het sein der oorlogsverklaringe van zijn
hof,, was Statinck , zoowel als de anderen , onkundig. Hij
volvoerde dus zijnen last , inhoudende on hij de eerste gunstige gelegenheid zijnen togt te ondernemen. Ligtelijk had
men hem , hoewel reeds in zee geloopen , kunnen aehterhalen ,
indien men hem een visscherspink had nagezonden , doch dit
geschiedde niet , en men Het men hem met een gunstigen
wind zijn reis voortzetten. Te eerder liep hij hier door den
vijand in den mond , want gevorderd zijnde in he kanaal tot op de
hoogte van Calais , werd hij ontmoet van twee Engelsche oorlogsschepen en vervolgens aangeklampt. Verwonderd over zulk eene
bejegening van een kant , aan welke hij wel een heimelij ken
wrok , maar geene openbare vijandelijkheden verwachtte , stelde
hij zich te weer. Na een half uur vechtens moest hij voor
de overmagt zwichten , zijn vlag strijken en de aanvallers
naar een Engelsche haven volgen. Eerst toen hij te Pains
was binnen geloopen , vernam hij hoe het tusschen Engeland
en de Staten geschapen stond en de oorlog verklaard was.
Statinck werd met zijn scheepsvolk krijgsgevangen verklaard en bet laatste eenige mijlen . landwaarts gevankelijk
weggevoerd.
Zie Nederl. .Taarb.

1780; Kok.

STATIUS (JonANNEs) een plaatsnijder en drukker tusschen
1580-1590 te Rome werkzaam.
Zie K r arn m.

STAVENISSE (mr. CORNELB). Zie STAEVENISSE.
STAVEREN (DANIEL VAN), dichter in den aanvang der
19e eeuw.
Hij schreef:

De vorstekke krijgsman op het slagveld, aan alle oorlogvoerencle Mogendheden toegetoz:jd, Amsterdam 1809.
Zie van der Aa, t. a. p.

STAVEREN (G. VAN) is schrijver van een tooneelstuk ,
getiteld : De Dolheyt van de .Eer , in Nederduytsche vaer8en
pestelt ; gesp. op d' Amsterd. schoumb. Amst. 1661 kl. 8°.
Zie Cat. d. Magts. v. .Nederl. Letterk.,

D. I. bl. 198.
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STA VEREN (G. VAN). De inaatschappij van Ned. Letterk.
te Leiden bait van hem een °ratio Scholaetica de 8tudila
maritimi8 in Rep. Bat. s. 1. et a.
Zie Cat. D. II. hi. 194.
STAVEREN (GABRIEL LEONARDUS VAN ()OSTEN VAN), in
1810 te Haarlem geboren , maakte zich reeds in 1830 gunstig
op den Nederlandschen zangberg bekend , door de uitgave
zijner Gedichten, die in 1834 gevolgd zijn door Het beleg van
Haarlem in 1572 73 in Dichterlijke Tafereelen. Ook vervaardigde hij eene Dichterlijke navolging van Campbells gedicht
de Hoop , hetvvelk tegelijk met het bericht van zijn overlijden
in het licht verscheen. Hij was toen nog sleehts drie maanden in de gemeente Drempt bij Doesburg als leeraar nerkzaam.
geweest. Anoniem gaf hij De Poolsche Broeder8 , Historisch
romantische tafereelen nit den laatsten Poolschen oorlog. Leyd.
1833.
Ook vertaalde hij De laatste der lifohikanen , of de Engeluit het Engelsch van Coope r. Leyd.
8Chetl in iimerika
1832-33 2 dln. 8..
Lord Nigel of de Schot in Londen, nit het Engelsch van
W. Scot t. Leyd. 183 t 2 din.
-

Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb ; Nieuwenhuis; Ver.
woert; Kobus en de Rivecourt; van Doorninck, Anon. en
Pseud., no. 5925, 6147, 6181.

STAVEREN (I. H. VAN), graven'. , vervaardigde een aantal
prentjes in de manier van prentteekeningen naar schetsen van
A. van Ostade, C. Dusart enz. Hij is waarschijnlijk
dezelfde , die in mezzo-tinto graveerde , doch daarin niet
uitmuntte.
Zie Kramm.

STAVEREN (JAcomo VAN) gaf zich in het laatst der 17e
eeuw te Rome nit voor den zoon van een A mersfoortschen
edelman , hoevvel zijn wader tot den min aanzienlijken burger
stand behoorde. Hij schilderde bloemen en vruchten doch
z66 middelmatig , dat hi j daarmede den kost niet kon verdienen en genoodzaakt was dicnst te nernen onder 's pausen
lijfwacht.
Zie van Gool; Immerzeel.
STA VEREN (JoHAN ADRIAAN VAN) schilderde hermieten
en kluizenaars , die zich in godsdienstige overpeinzingen in
bergkloven en afgezonderde plaatsen ophouden. Er is , schrijft
Immerze e1 , veel karak ter en uitdrukking in zijne beeldjes ,
en hij was gevvoon ze tot een opmerkelij ken graad van uitvoering to brengen. Op de verkooping van G i 1d emeeste r'
en Croese gold een stukje van zijn penseel , een Heremiet
61.
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voorstellende , f 250 en (295 , op die van Brentano
(1822) een schilderij van dezen meester, voorstellende eene
nis waardoor men een doctor ziet bij eene bedrukle vrouw,
zeer
uitvoerig, in den smaak van G. Dow f 1,280.00.
Zie Immerzeel.
STAVEREN (GIJSBERT VAN), den 20 Februarij 1790 te
Alphen aan den Rijn geboren vestigde zich als huis- en
sieraadschilder te Gouda , doch schilderde ook bloemen en
vruchten. Ziin werk zond hij naar de Amsterdamsche en
Ilaarleinsche tentoonstellingen.
Zie Immerzeel.
STAVEREN (1L F. vAN), hootdoilicier te Rotterdam , gat
in het licht
Vertoogen over het waare geschiedkundige oogpunt , waaruit het laatste lzjden van Jezu8 Christus beschoutcd
tnoet worden. Door een lidmaat der Herv. Gemeente.
Rott.
1802-1805 8°.
zie van Doorninck, Anon. en Pseud. , p. 49.58.
STAVEREN (mr. DANIEL VAN) schreef :
Beschuldigende karakterschets van zekeren Noordhollandschen
Judas, bzjgen. ileintje den Draaijer, voorgesteld aan alle zetzarheidsvrienden. Amst. 1804 8°.
Jronische Troostzalf of vervolgde karakterschets van zekeren
Noordhollandschen Judas , hzjgen. Heintje den Draaijer
enz.
Amst. 1814 8°.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud. , n(). 2394, 4498.

VEREN (Gnus VAN) schreef het volgende tooneelstuk :
Be wifre krijgsman en dappere raadsman, kofspel.
Amst.
1658 4°.
STA

Zie v. d. Marck, n.. 32!; v. Doorninck, n°. 2559.

STAVEREN (E. VAN), zoon van Regner us van St av eren of Stavoren 1 ) kwam as proponent in 1728 te
Noordwijkbinnen , werd in 1730 predikant te Noordwijk aan
Zee, in 1733 te Maarlands!uis , in 1735 te 's Hage, waar hij
in 1774 overleed.
Hij eclireef:
Lzjkreden op 118. Manger , nyt 1 Corinthen ye. 54 to/ 57.
'S Uwe 1741 4°.
Liikreden gedaan op '1 overlijden van Ludovicus Timon
'S Gray. 170 in 4°.
Nederlands Spiegel in den schrik van Ada, vertoont in IV
Leerredenen over het eerste gedeelte der Prophetie van Zephanja,
3 ) In 1694 als proponent beroepen te Oosterwijk , in 1699 te Edam,
in 1708 te Zutphen , in 1712 to Leiden en aldaar gestorven in 1713.
Zie Veeris en ',atm, Tern. Kerk. Alphab. bl. 195.
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met bijgevoeyde Boel- en Bedestojen, en een toegepaste send*
van den CXXIII Psalm, alsmede eene Leerreden over he
zwaard Gideon* , of den droom der Midianiters , gedaan ter
gelegentheid van de verheffing van zijne Doorluehtige Hoogheid
enz. 's Gray. 1747 4•
Zie Brans, Kerk. Beg.,
Glasias, Godgel. Nederl.

bl. 42, 60, 61, 144; Abcoude;

STAVEREN of STAVOREN (PETE.. VAN) , broeder van
den vorige , werd in 1632 geboren , in 1657 predikant te
Midlie , in 1661 te Maaslandsluis , 1664 te Leiden , waar bii
in 1683, in den ouderdom van 51 jaren , overleed.
Hij schreef
Zy-ons opbouw blijkende aan de Gemeente van Maassluis 1664.
Over de Pt. Zendbrief aan Johannes. A Ens, 1702 4 0 .
Over Exodus. Amst. 1718 4°.
Weg der Regtvaardigen. Leyden 1698 4..
Leyden 1703 4 . .
Keur ran uytgeleesene Bijbelstoffen.

De stemme Gods uyt den _Hemel.
Laikpredicatie over de dood van F. Romble.
1603 V.
Lijkpredicatie over den dood van Junius 8°.
flood des opregten 8° .
Op '1 Synode te Haarlem 8 °.
Vaarwels predicatie 8°.
De huishouding Gods nit Genesis , Leiden. Het tweede deel
verscheen in 1694 en 1696 , door de zorg zijner beide zonen
Regnerus en Johannes.
Zie Glasius, Godgel Nederl ; Pauw en Veeris, Kerk. Alphab.
Nav. , 0. VI. hi. 238, D. VII. bl. 49 , 113 , 174 M uller, Cat. v.
portr. ; Rogge, Contra-rem. Geschrift hi. 170.
STAVEREN (JOHANNES VAN) , zoon van den vorige , werd
in 1662 te Maaslandssluis geboren , in 1689 predikant te
Nootdorp , in 1695 te Alkmaar, in 1703 te Amsterdam,
waar bij den 6 November 17,4 overleed.
Hij schreef
Jacobs Testament en Dood. Amst. 1714 4°.
Des Heeren volk in Egypten. A mst. 1718 4 ° .

be zegenvierende uyttogt en verlossing van des Beeren yolk
nit Egypten. Amst. 1725 4°.
't Ontluystert Nederland door den dood ran Willem de
Derde.
Leyd. 1702 4°.
Zie Veeris en Pauw, Vern. Kerk. Alp/lab. ; Glasius, GodgeL
Nederl. A bcoude; Rogge, BibL der Contra-rem. , Pamfl. bl. 203.
STAVEREN (JAN VAN) predikant teWaverveen (1730), schreef:
Predicatien over Esra 1 vs. 5 en 6 bij gelegenheld der
3 Aug.
inwiiding van den nieuwgebouwde kerk te Waverveen den
1755 in 4°.
Zie Abcoude, vierde vervolg. , bl. 94; Veeris en Paauw,
Vern. Kerk. Alphab. , bl. 195.
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STAVEREN (AuGusTiNus VAN) werd geboren te Leiden
den 15 October 1704 en genoot aldaar zijne opleiding , eerst
op bet gymnasium , daarna aan de academie. Reeds op 20-jarigen
leeftijd (1724) werd hij aangesteld als praeceptor sextae classis
en een jaar later (1725) tot praeceptor quintae classis aan het
gymn. te Leiden. in deze betrekking bleef hij 15 jaren
werkzaarn , totdat bij in 1740 tot prorector bevorderd werd.
Dit geschiedde door overspringing van de 4. op de 3. klasse
op uitdrukkelijk verlangen vn curatoren , die daarbij aan v a n
Stay er en de verpligting oplegden om kostleerlingen te hon.
den, om reden dat de rector Henricus Snakenburg
ongehuwd was en van dien last verlangd had vrjjgesteld te
worden. Tien jaren later (1750), toen Snak enburg over
leden was , volgde van Sta veren hem als rector op. Toen
hij het rectoraat 16 jaren bekleed had , verzocht van St aver en in 1767 zijn ontslag en heeft , ale genoegzaam bemiddeld man , voor pensioen bedankt.
Hij stierf in 1772.
Als geleerde heeft v an Sta v eren zijnen naarn bekend
gemaakt door de bewerking van de Leven8 van Nepos , welken
schrijver hij op twee onderscheidene wijzen heeft uitgegeven.
De editio major (Nepos cum notis Variorum Suisque) verscheen
te Leiden in 1734, en werd herdrukt in 1773 door bezorging
van een' van V. St a v er en 's vroegere leerlingen mr. C. A.
Wets vermits bij het overlijden van Van Sta veren nog
slechts de helft was afgedrukt. In hoe hooge mate de arbeid
van V. Stay ere n bijval in het buitenland gevonden heeft ,
blijkt hieruit dat dit boek door bezorging van Harles herdrukt
is te Erlangen in 1774 en nog eens in 1800. Later is het
nog eens te Leipzig in 1819 herdrukt en laatstelijk in 1820
te Stuttgard door bezorging van G. H. Bar dil i. De editio
minor (Nepos cum notis A. v. S tav ero n) die intusschen in
1755 in 12° verschenen was , bevat voornamelijk de aanwijzing
der Grieksche schrijvers , nit welke Nepos crept heeft.
Behalve Nepos heeft v a n Sta v eren de Auctores Mythographi Latini bewerkt , t. w. C. J. Ilyyinu8 , Fab. Planciades
Fulgentius, Lactantiu8 Placidus en Albricus Philosophic. Daarin
heeft hij de aanteekening opgenornen van alle vroegere uitgevers, benevens die van Thomas Wop k e es en van hem
zelven. Het bock verscheen te Leiden ap. Sam. Luch tmans en Amsterd. T. We t stein en G. S mith in 1742.
Toen de editio maior van Nepos verschenen ,as (1734) heeft
tien jaren later (1744) J. M. He usin ger uitgegeven een
Spicilegium Emendationum et Observationum ad Nepotem post
A. v. Stayer en, Isenaci. De aanmerkingen van H eusi n(7 er heeft V. Sta V er en beantwoord in de Miscellaneae Observatt. Grit. Belg. Novae T. VI. p. 513-538 en in de Praefatio
editionem rninorem Nepotis. Twee jaren later (1747) g,af
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Heusin get eene editie van Nei).- , waarin hij zeer man
te velde trok tegen v. St a vere n. In dezen strijd bad zieh
intussehen ook Chr. Adolph. Klotzius gemengd in de
Miscell'an. Critic. (Trai. ad Rh. 1763 8°.) C. XI. p. 44-53.
Prof. Ruhnkenius koos de partij van Heusinger, met
vvien hij zeer bevriend was. Vandaar dat van Stay er en
zich verbeeld heeft dat Ruhnkenius in zijne °ratio de
Doctore Umbratico , hetn op het oog gehad heelt.
Zie Wytt en bac h in vita Ruhn k. p. 126 in edit. Bergm. p.

169 en diens aanteekening p. 443. Voorts Saxe, Onom, Litt., T. I.
p. 151. , en T. VI. p. 505. Saxe citeert nog To. Chr. S tr od tmann i Nova erudita Europa P. VI. p. 326-332 etEerd.Stoschins
ibid. P. XI. p. 771-774.

STAVEREN (ANDREAS CORNELIS VAN) , organist te Harlingen , waar hij in 1589 overleed. Ofsehoon een ongeletterd
man , schreef hij eene Chroniicke ende warachtige BeschrOv. van
Vrieslant enz. , gedeeltelijk zamengesteld naar oude chronyken
van Ocko Scharlensis en Joh. Vlitarp , te Leeuwarden 1597 in
fol. en in 1742 in 4°. Be Wind is weinig , van Lennep
meer met hem ingenomen. Deze verdedigde hem tegen
De Wind in Nijhoff's Bzjdr. voor ["ad. Geschied. en
Oudheidk. D. II. bl. 221 volgg. Van Lenn ep bezat een
handschrift van A. C. v. St a v er en getiteld : Chronycke van
Vrieslant voor die stadt Stavoren Anno 1591 ; loo ft God bovenal ,
dat in volledigheid en naauwkeurigheid het gedrukte exemplaar*
verre overtreft.
Zie de Windt, Bibl. v. Geschieds. ; Kobus en de hive court
STAVOREN (J. A. VAN). Zie STAVEREN (J. A. VAN).
STAVORIUS. Zie STAVEREN (J. A. VAN).
STAVORINUS (JOHN SPLINTER), een verdienstelijk zee-kapitein ressorterende onder het collegie der admiraliteit van Zeeland
te Middelburg. Hij was in 0. I. met de vloot van J. A. van
Braam in 1782 , deed de expeditie mede naar Riouw , Malokka
en Seiangoor,, beschreven door J. C. Baan e. In 1793 verscheen te Leiden zijne Reim van Zeeland over dg Kaap de
Goede Hoop naar Batavia en Samarang in 1768 tot 1771.
Zic Verwoert; J. C. de Jonge, Gesch. van Ned. Zeewezen ,
D. V. bl. 169, D. VIa bl. 179, 221, 234.

STAVREN (H. VAN) sehreef , volgens Abeoude , over de
dood van '8 Ileeren gunstgenooten.
STEEG (A. VAN DER) sehreef spijs Ivor Jongelingen of korte
Utrecht 8°.
vet/daring van de Heidelb. Catechism..
STEEGE (JACOBUS VAN D.). Van dezen geneesheer, , die
in 1746 te Leeuwarden werd geboren en in 1772 naar Batavia
vertrok , waar bij een groot fortuin verwierf , waarmede hij in
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1789 teragkeerde en in Groningen een prachtig buis liet bonwen , thans door den commissaris des konings bewoond , en die
later voorzitter werd der nationale vergadering , vindt men eel')
uitvoerig levensberigt in Eekhoff, het leven van J. M. Balje 6,
oud raad van Nederl. Indie , Leeuw. 1835 , bl. 1 22.
Hij schreef :
Berk& nopens den aard der kinderziekte te Batavia tot hoe
verre men met de inentiny derzelve alhier gevorderd, is in Verhoud. v. h. Batav. genoots. 1779 , D. I. bl. 71.
Bericht van de proefnemingen met den door kunst gemaakten
magneet. Aid. bl. 110.
Bericht wegens eene doodekke watervrees. Aid. 1781 , D. III.
bl. 271.
Zie Holtr op, p. 335, 336.
STEEMAN (P. I.) schreef eene dim med. de peripteumonia
vera. L. B. 1801.
Zie Holtrop, 1. c.
STEEMAN (J.) is schrijver van een werkje over 'I Avondmaal. Amst. 1736 , 1742 12°.
Zie Abcoude, Naamr. , bl. 346.
STEEN (JAcoBus), predikant te Scherpenzeel in den aanyang der 18e eeuw,, bespeelde de nederduitsche her. Zijne
podzy is verspreid b. v. voor de Edische gezangen van zijn
vriend J. Klo ec k.
Zie v. d. An, N. B. A. C. Woordenb.

STEEN (JAN) , een der beroemste schilders der 17. eeuw
zoon van Havic Jansz. Steen en Lijsbet Wijnbrantsdr.
Ca pi teyns, werd omstreeks 1626 of 1627 te Leiden geboren.
Zijn vader wenschte hem voor zijn vak (bierbrouwer) op te
leiden , doch zijn buitengewone neiging tot en geschiktheid voor
de schilderkunst, bewogen hun hem aan de leiding van K a ufler,
Adriaan Brouwer en, volgens somrnigen ook aan Adriaan van Ostade toe te vertrouwen. Van daar werd hij in
de leer besteld bij den scbilder J a n van Goijen te's Hag,
met welks dochter Marg ar e t h a van G o ij e n hij , den
19 September 1649 in den edit trad , zich te Delft yestigde, waar hij eene brouwerij zou gehad het.hen, waarna hij tot
welker behoorlijke bestiering hem de noodige vereischten ontbrak. Wederom begat hij zich naar Leiden , waar hij sedert op de
Langebrug eene openbare herberg hield , en den 6 April 1673
(zijn eerste vrouw was gestorven) aangeteekend ,verd met M aria
van Egmond, weduwe van Nicolaes Herculens, wonende
op de Koepoortsgracht. Dit huwelijk , waartoe zijne zuster,
een bagijn of klopje , veel toebragt, werd den 22 April te
Leiderdorp gesloten.
Ilij overleed in den aanvang van 1679. 11 o u b rak cu en
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Jacob Campo Weyerman hebben een grooten blaam op
het gedrag van Jan Steen geworpen , doch reeds Imme rzeel, vervolgens mr. W. M. J. van Diet en, eindelijk T. v a
estreen e Wz. , de laatste in zijn Jan Steen, Etude sur
l' art en liollande , La Haye 1856 80., waarin hij tevens al vat hem
en zijne werken betreft heeft medeffedeeld., hebben die trachten
weg te nemen. De laatste geeft in bet genoemde werk ook o. a.
een algemeene lijst zijner werken, en waar ze zich bevinden ,
met historisehe bijdragen voorzien ook het lot van elke
derij met de rneeste zorg uit oorspronkelijke bescheiden opgemaakt. Uit deze lijst blijkt dat er 202 schilderijen 48 teekeeingen en van 49 tot 76 teekeningen naar hem, 57 gravuren
van hem bekend zijn.
in het Haagsche museum vindt men van hem het huisgezin

van den schilder , een voorstelling van het menschelijk levee ;
een geneesheer de pole voelende van een tneisje , een dito bij
eene zieke rrauw en een Diergaarde met velerlei gevogelte.
De Amsterdamsche galerij bezit van hem bet St. NicolaasPest en het Papegaaiskooitje , door Johannes de Mare
bijzonder fraai in het koper gesneden ; eon kwakzalver met
verscheidene figure, yen Bakker , warm brood op een pot/this
uitstallende , waarbij een iongen , die op een horen blaast en
Dog drie andere kunstige tafereelen. Op de verkooping van
van der Linden van Slingeland(Dordrecht 1785)waren
van hem niet minder dan 13 schilderijen , op die van B ra a mcamp 6 stuks. Twee der laatstgemelden golden f1,200.00
I 1,210.00. Een dezer was de beroemde Dorpsschool met
rneer dan 0 figuren , in 1772 door Green in -Mezzo-tint-plant
gesneden , de andere de Geboorle van Johannes , breed geschilderd als M e tz u , uitvoerig als Do u w. Op de veiling van
Muller, gold eon Dorpsgezigt alwaar eene &quid haren bruidegom tegemoet komt met een menigte figuren 1 2,350.00 , eon

Prieel, waarin een gedekte tafel met vrolijke gasten en op eene
balustrade een op de guitar spelend Jongeling , op de verkooping
van Gerrit Schirnmelpenninck f 2.499.00.
Op 's rijks museum te Amsterdam berust ziin Portret , gelijk
ook in de verzameling van M. A. Baring te London (zittende
op ."en stoel bespeelt hij de mandoline) en te 's Hage (de fami.
lie van Jan Steen, waaronder hij zelf eon pijp rookende voorkomt). Zijn teekeningen komen zeldzaam voor.
Zie J. Campo Weyerman; Houbraken; Immerzeel;
Kramm; Halma; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt, Lev. v. ber. man en vrouw , D. I. 28; Jozua
Reynold, Academ. .Redevoer. 1787; bl. 147; Nagler; R. Weigel,
Supplom. au peintre graveur, T. I. p.175; Descamps, Bigr. Univ.
Biogr. gene, mod.; Muller, Cat. v. portr. ; J. Steen is meermalen bezongen en door P. van Westr een en in een romantisch
tafereel geschetst ; Na vorsch er (Index); W. P. W o It erg, Bet
oesteretende vrouwtje van 'Tan Steen , in Gids Febr. 1873.
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STEEN (THE0DoRus of DIRK) , zoon van den vomaanden
uit zijn tweede huwelijk , zou de beeldhouwkunst beoefend hebben , doch het ontbreekt aan stellige bewijzen.
Zie v. Westreene, Notice, p. 92; Kramm.
STEEN (JAN) van Alkmaar , ofschoon een naamgenoot
echter geen geestverwant van den beroemden sehilder. V a n
Eyn d en en van der W illigen vermelden van hem bet
Gebed voor den den , is eene fraaije schilderij , doch helderder
van kleuren , galanter van behandeling , rnaar niet zoo fiksch
of meesterlijk geschilderd als de stukken van den anderen en
zoo bekenden Jan St ee n. Zijn huis en portret is nog te
Alkmaar aanwezig. Hij bioeide in het midden der 18. eeuw.
Zie Bramm, van Eynden en van de Willigen, Lev. d.
bl.
Schild., D.

STEEN (DIRK VAN) , koopman te Rotterdam en lid van het
dichtlievend genootschap Kunstliefde spaart geen vhjt, beoefende
in het laatst der 18e eeuw de poezy. Men vindt proeven
zijner poezy en de PoUische Mengelstoffen van dat Genootschap.
zie Poet. Mengelst., D. II. bl. 241 ; van d er A a, 1V. B. A. C.
Woordenb.

STEEN (SuzANNA vAN), sehilderes , bloeide te Dordrecht in
het midden der 17e eeuw. Van haar uitmuntend penseel is te
Dordrecht eene schilderij den Stokbewaarder voorstellende.
STEEN (FRANs VAN DER), ofschoon , volgens Nagler
due kunstgraveur , in 1604 te Amsterdam geboren werd , is bet
meer te vermoeden dat zijn geboorteplaats Antwerpen was.
1 m m er z eel en K ram m hebben een artikel over hem.
STEEN (D.I.RIK GERARD VAN DEN) , heer van Ommeren
en Waijestein , werd den 8 Februarij 1724 to Tiel gehoren ,
in 1743 doctor in de regten te Utrecht, in 1747 schepen in
de bank van Tiel , twee jaren Inter schepen en raad , in 1780
burgerneester van Zalt-Bommel. Als burgemeester zag hij
zich meermalen afgevaardigd tot de buitengewone gedeputeerde
staten des Nij meegsche kwartiers, alsmede in 1756, tot het bewind
der 0. 1. compagnie te Amsterdam. Daarenboven nam hij in 1771
en wederom in 1777 voor Gelderland zitting in de Staten•Generaal.
Vervolgens werd zijn driejarige lastbrief telkens vernieuwd ,
zoodat hij onafgebroken , zoolang de oude republiek bleef bestaan,
zijne provineie bij H. H. M. vertegenwoordigde. Hij was
curator der Geldersehe hoogeschool, huwde Johanna Mari a,
jongste dochter van A d r. Cock, burgemeester , schepen en
raad van Tiel. Be omwenteling van 1795 verwijderde hem
nit zijne posten. Hij overleed den 20 September 1797 op
den huize Waijestein bij Herwijnen.
Zie Boum an, Gesch. d. Geld. Hooges. , D. II. bl. 220, 480.
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STEEN (inr. JACOB VAN DEN) in 1616 te Buren geboren ,
was J. U. D. raad en schepen van Tie! , afgevaardigde tot
H. H. IVI., curator der Geldersche Hoogeschool. Hij huwde
Anna d e B ij e , oudste dochter van den curator Arend de
B ij e en overleed den 26 Januarij 1683 te Tiel.
Zie B o U m a n , Gesch. v. d. Gelder., Hooges.,
D. II. bl. 549; Rink, Besehrijv. v. Tiel , bl. 314.

D. I. bl. 151 ,

STEEN (mr. JACOB NIKOLAAS VAN DEN), zoon van mr. Arend
en Geertruid Cornelia Verbolt, werd den 13 Oct.
1695 te Nijmegen geboren , studeerde te Utrecht en verwierf
er den 17 Junij 17 11 het doetoraat in de regtsgeleerdheid. Den
26 Junii 1722 werd hij (ad interim) benoemd tot regter in
den geregte van Tie! en Zandwijk , in October 1724, tot scbepen
en raad , in 1749 tot burgemeester dier stad aangesteld. Vervolgens werd hij uit Gelderland tot de Staten-Generaal afgevaardigd, In Mei 1749 tot gewoon gedeputeerde in de staten
der Nijmeegschen kwartiers benoernd , bleef hij tien jaren lang
in de vergadering zitting houden. Op alle deze eerhewijzen
den verdienstelijken man , door gewest en stad beiden geschonken , volgde van de zijde des Prinses Gouvernante , den 29
Augustus 1754 , de verkiezing tot curator der Geldersche hoogeschool. Den 26 October 1759 volgde de benoeming tot raad
en rekenmeester der domeinen van Gelderland en omstreeks
8 jaren later tot eersten rekenmeester. Den 21 Junij 1777
overleed hij te Arnhem. Hij was den 14 Januarij 1720
le Rijswijk gehuwd met Maria Françoise, dochter van
Diderik, baron van Eck van Panthaleon, vrijheer
van Gent, Erlekom enz.
zie Bouman, Gesch. d. Gelders. Hooges. , D. II. bl. 214, 215.

Rink, Beschrijv. van Tiel , bl. 310.

STEEN (JAN VAN DER) hield zich eenige jaren in Turkije
op , verwisselde het penseel met den degen , vertrok met eenige
Engelschen naar Bengalen , nam den naam van mr. Stone
aan en overleed waarschijnlijk omstreeks de helft der 18e
eeuw aJs luitenant der artillerie, in dienst der Engelsche 0. I.
compagnie. In de kamer van den Levantschen handel te
Amsterdam berust van hem een Gezigt van Constantinopolen,
genomen nit het Zweedsche Mtel te Priva.

Zie van Woen s el, Aanteekk. gehouden op eene reis in Turkje
1484-89, D. I. bl. 83, van Eynden en van de Willigen;

K ram m.

STEENBACH (JACOB VAN) van Deventer , kapitein ter zee.
Hij kweet zich , in een gevecht tegen 5 Spaansche oorlogschepen
den 29 October 1622, in de straat van Gibraltar allerlofieliiiist.
Het gevecht kostte den Spanjaarden 272 man , den often
slechts weinige bootsgezellen.
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Zie Baudart, 11len:aria, B. XV. IA. 19, 22; Kok, art. Zwartenhond Revius, Davertr. Ill. , p. 635 , 636; Moonen, .Kronyk
aan Deventer , bl. 149; Overijss. volksalm I 836, bl. 80 83; J. C. de
Jonge, Gesch. v. h. Zeewez., D. I. bl. 339.
—

STEENBERGEN (HENDRIK VAN), zoon van Johannes
van Steenbergen Jansz. en Catharina van Steelant
S y in o n s dr. med. dr. te Dordrecht , huwde 18 Aug. 1704
met Anna Susanna Dablijn, geboren 27 Jan uarij 1670
en gestorven in Febr. 1715 en vervolgens , den 16 Aug. 1716,
Maria Coddaeas IVIatth eusdr. Hij overleed den 25
Mud 1743. Hij beoefende de Latijnsche poezij , zijne gedichten zijn verspreid o. a. in de Pharnzacopoea Dordracena Gale.

nico•Chemica magistratus auctoritate manila. Editio tentia
mull° aucior el emendatior. Dordraci 1766.
STEENBERGEN (JAN WILLEM VAN), zoon van den vorige
uit het eerste huwelijk , den 16 Junij 1708 te Dordrecht geboren. HU was med. doctor, Anatomiae Lector benevens lid
van den Raad zijner geboorteplaats , en stierf den 19 Maart
1772 in den ouderdom van 63 jaren , 9 maanden en 3 dagen.
Hij was een zeer beroemd geneesheer en Imam meertnalen als
hoogleeraar in aanmerking. Ook hij beoefende de Latijnsche
poezy,, waarvan men verschillende proeven vindt o. a. in de
Po emata van zijn vriend van den Br ouck e. Ook is zijne
Nederduitsche poezy niet zonder verdiensten. Hij huwde den
11 September 1736 Petronella Elizabeth T.y Syin onsd r. die ook de nederduitsche dichtkunst beoefende , .
bar dood, den 30 September 1754, G ij sberta Wi 1 h elmi n a
de Vulder, dochter van Albert de Vulder, predikant
te Steenbergen , den 9 September 1714 te Wageningen gebo
ren en den 7 December 1767 to Dordrecht gestorven.
-

Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb. ; v a n den Brouch,
Poemata , p. 84; S c h u 1 1 , Herinner. aan de verdiensten van Cron ,
bl. 25 ; Schotel, Kerk. Dordr., D. II. bl. 192 , 193 ; Part. berigt.

STEENBERGEN (PET RONELLA. CATHARINA VAN) zuster van
den vorige , geboren te Dordrecht den 26 Mei 1705 , huwde
10 April 1740 met Jean de Court Francoysz. brouwer
in de brouwerij van het Kruis ahlaar en stierf den 14 April
1759. Zij was in die dagen geen der minste onder hare
kunstlievende stadgenooten en heeft daarvan onder anderen
eene proeve gegeven v66r de gediehten van hare vriendin
Clara Ghyb en. Bij van der A a kotnt een gedeelte van
een harer gedichten voor , andere berusten bij bare nakomelingen.
Zie van der A a, t. a. p. Part. berigten.
,

STEENBERGEN (PETRus JOHANNES VAN) zoon van den
vorige en Petronelle Elizabeth Taay, werdden16Junij
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1744 te Dordrecht geboren. Na zich onder den rector Hoog eveen in de Latijnsche taal geoefend te bebben , werd hij in 1765
openbaar notaris , en reeds vroeger (1762) was hij majoor der
stad Dordrecht geworden. In 1791 werd hij procureur en
ordinaris deurwaarder of exploiteur bij bet hot van justitie
van Holland , vervolgens secretaris van bet watergeregt , secretans van het comit4 van den koophandel en zeevaart , en
auditeur militair bij het bataillon n°. 1 der halve brigade
gewapende burgermagt in bet departement Dordrecht. Tot in
1818 bleef hij , nadat bij zich reeds vroeger van zijne overige
ambten ontslagen bad , als notaris werkzaam en overleed te
Dordrecht den 2 van Lentemaand 1833. Van S t een be rg e n vervaardigde in zijne jeugd Latijnsche verzen , later legde
hij zich op de Hollandsche poezy toe. Vele zijner gedichten
zijn, behalve cen liber Carminum, nog in handschrift voorhanden. Hij gal eene overzetting in dichtmaat van Dorats
Peter de Croote (1772) en Saurin 's Beverlei (1777). Hij
was honorair buitenlid van bet Rotterdamsche dichtgenootschap
Prodesse Glanendo en lid van verdiensten van het Dortsche
dat
Tooneelgezelschap looneelzucht schwa geen moeite,
een blijspel Bet "Irabiech poeder (door A. Lam n e) aan hem
opdroeg.
Zie Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis , D. II. St. IV bl. 365;
Schot el, Kcrk. Dordr. , D. II. hi. 188, 193, 298; Dez. , Leven van
.T. C-&hotel, hi. 3; Nieuwenhuis, (dm/h.); Verwoert; Kobus
D. I. bl. 198;
en de Rivecourt, Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk.
W it sen Geysbeek, B. A. C. Woordenb, D. V. bl. 359 ; Naaml.
d. Ned. Tooneelspelen , hi. 1. 56.

STEENBERGE (H. A.) gal in bet 'kilt :
Treurpredikatie op de dood van /mar Hoogheid "libertine
_dynes. Leeuw. 1697 fol.
Zie Abcoude, Naamr. , bl. 347.

STEENBERGHE (MAX1MILIAAN VAN) werd den 13 April
1787 te Charleroy geboren , trad in 1804 als kanonnier in
Franschen dienst bij het 2de regiment artillerie der marine , in
1806 werd hij bevorderd tot korporaal en fourier en in 1809
tot sergeant. Gedurende de jaren 1808 , 1809 en 1810 maakte
hij den veldtogt in Spanje , en was tegenwoordig bij de blokkade van Barcelona en bij het innemen van Mataro , alwaar
bij eene ernstige wonde bekwam door een kogel in de borst.
In 1811 werd hij sergeant-majoer en in 1812 bevorderd tot
tweeden luitenant, in het begin des volgenden jaars tot eersten
luitenant en nagenoeg drie maanden later tot kapitein.adjoint
bij den generalen staf van het 6de legercorps der groote
armee , in welke betrekking hij de veldtogten van 1813 en
1814 in Duitschland en Frankrijk medemaakte en tegenwoordig
was in 1813 bij den veldslag bij Liitsen , waar een paard onder
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hem werd doodgeschoten , bij de bataille van Bautzen , bij de
gevechten te Reichenbach , Jauer , bij den veldslag van Dresden , na welken veldslag hij benoemd werd tot ridder van het
Legioen van Eer ; verder bij de gevechten te Koningstein ,
Altenburg , Zinnwald en Meissen , bij de bataille van Wachau (?)
en bij den slag van Leipzig , waar hij gekwetst werd aan den
regterschouder , door het springen van een granaat en zijn
paard onder hem werd doodgeschoten. Het volgende jaar
bragt bij mede door in eenen onafgebroken fellen oorlogstijd ;
zoo woonde hij de gevechten van St. Disier , Vassy , Brienne ,
Rosnay , Champaubert , Vauchemps , Montmirail , Sezanne, Vinde
en Meaux bij , den aanval van Soissont , het gevecht van Laon,
het innemen van Rheims , de veldslagen van Oulchy le Chateau,
la Fere Champenoise , la Fertd Gauchez en eindelijk den veldslag van Faits , waar hij gekwetst werd door eene lanssteek
in de buik. In October 1814 is hij als chef de bataillon met
eervol ontslag nit den Fransche dienst getreden en kort daarop
in November als kapitein lste klasse bij het 4de bataillon
artillerie in Nederlandsche dienst overgegaan. Ala zoodanig
maakte hij in 1815 den veldtogt in Frankrijk mede , en beyond
hij zich bij het beleg van Valenciennes. In 1823 benoemd
tot majoor bij het lste bataillon veld.artillerie , werd hij , in
1830 , in dien rang belast met het commando van bet bataillon. Kort daarop werd hij aangesteld tot kommandant der
koninklijke militaire akademie , waartoe zijne veeljarige ondervinding hem bijzonder geschikt maakte. Bij gelegenheid van
den Belgischen opstand in 1830 was hij tweede kommandant
der artillerie in de vesting Breda, van 1831 tot 1834 bij het
mobiele lece er als kornmandant eener divisie batterij , in 1831
werd hij benoemd
tot luitenant-kolonel en ridder der Militaire
b
Willemsorde 4de Hasse, in 1839 tot kolonel bij den staf der
artillerie , in Julij van hetzelfde jaar tot kommandant van het
1 ste bataillon veld-artillerie. In het volgende jaar werd hij
begiftigd met de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw,,
in 1841 benoemd tot kommandant van het 1 ste regiment
artillerie , en in 1843 tot generaal-majoor, , directeur der lste
artillerie directie , in welke laatste betrekking hij achtereenvolgens kommandeur werd en ridder met de ster van de Eikenkroon. In 1852 werd hij aangesteld tot luitenant-generaal
inspecteur der artillerie , lid van bet comae van defensie en in
1855 gepensioneerd onder dankbetuiging voor de langdurige en
trouwe diensten door hem aan den lande bewezen en tevens
bevorderd tot ridder Grootkruis der Eikenkroon ; hebbende hij
alstoen den ouderdom bereikt van 72 jaren en tellende 62
dienstjaren. Nog vier jaren had hij genot van zijne welverdiende rust, totdat hij in 1859 te 's Gravenhage overleed.

iiij was gehuwd met
Zie Algem. Handelsblad

4 Aug. 1859

hier door ons gevolgd.
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STEENDAM (JACOB) dichter uit het midden der 17e eeuw.
Zeer zeldzaam zijne zeede-sangen voor de Batavische ionkheyt
2 d. (1671) kl. 80.
Den Distelvink ook 3 dee1en
Minne-zede-Hemelzangen.
Amst. G. van Goederbergh
1 6 4 9-5 0 4 °.

Ook schreef hij te Amsterdam den 27 Mei 1665 een Toezang
op de Christelijke voorbereyding tot des Heeren H. Avondmaal,
Godvruchtig en geleerdelijk voorgesteld , in Konstige Sangvaersen door mr. loan Blasius , Rechtsgeleerde , den 12 Julij van
't gemelde jaar een Tonang op de Bedenckingen van den Beer
en ntr. J. Blasius. Hij had tot zinspreuk Nock vaster.
Zijn vriend P. V er h oek , wenschte hem in dichtmaat eene
aoede Reis naar Batavia.
Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb. ; Cat. d. Meats. v. Ned.
D. I. bl. 239; Cat. Enschedo p. 249; Cat. Ackersdijck,
D. II. p. 188; P. Ver hocks Poe, , bl. 150. .Tacob Steendam , a

Letterk. ,

memoir of the first poet in New-Netherland, with the poems descriptive
of the Colony. The Hague 1861 8. ; N ij hoff, Gesch. en Oudheidlc.
Bijdr., III. 1 , 41 (N. reeks).

STEENIS (HENDRIK CORNELIS), kapitein ter zee in dienst
der admiraliteit te Amsterdam , bloeide omstreeks de helft der
XVIII eeuw.
Men heeft:
Journaal weyens de rampspoedige reystocht , van de Ed
gestrengen heer Capitein H. C. S., in dienst van het Edel
Hagist. collegie ler Admiraliteit resideerende le Amsterdam,
met het oorlogschip genaamd Het Hays in 't Bosch, gestrand
op de Moorsche kust in Airika, tusschen Ceuta en kaap Pokkes , op Maandag middag den 20 December 1751.
Alsmeede een km* Beschrijvinge van de steeden
Tetuan en
Fez, de handeling met den keizer van Marokko , de vreedemaking met haar bog Moogende , en de elende en behandelinge
van he scheepsvolk ens. Door konstige plaaten verbeeld
2 dr.
Amsteld. bij Bern ard Mouri k z. j. 4°. 1 ).
Zie J. C. de Jong e, Gesch. v. h. Zeeewezen, D. V. bl. 292, Via b1.181.

STEENGRACHT (ADRIA.), zoon van Joh an St ee ngr ac h t en B a rb a ra V et h , te Middelburg geboren , studeerde te Franeker, waar hij onder professor To A ndre ae
verdedigde Exercitatio Philosophica de impossibili Mundi aeternitate en in huis van den hoogleeraar V it ri n ga woonde.
Hij volgde zijn vader ale secretaris van den raad ter admiraliteit
in Zeeland op en overleed te 's Hage, waar bij in commissie
was, in September 1719 , in den ouderdom van 54 jaren.
Hij was zeer bedreven in de Hebreeuwscbe en Griekscbe taleu
1 ) Dit boek berust op de Acad. Bibl. te Leiden.
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en andcre gewijde en ongewijde wetenschappen. Bij zijne
huisvroaw Maria Theodora Meer man verwekte hij drie
zonen. Zijn beeldtenis is door den ridder de Moor geschilderd. Op deze albeelding vervaardigde de la Rue een lijfschrift.
Zie de la Rue, Gel. Zeel. , bi. 98; Kobus en de Rivecourt;
Verwoert.

STEENGRACHT
(ADRIAAN), zoon van Nico la as Stee n.
gracgt, klemzoon van de vorigeen Anna Maria Spiering,
in 1737 te Middelburg geboren , werd pensionaris van Zeeland,
vervolgens in 1761 secretaris der staten van Zeeland , in 1766
raadpensionaris van dit gewest. Hij overleed den 6 Mei 1770 ,
bij zijne huisvronw Jacoba Wilhelmina van Gelre,
zeven kinderen nalatende.
Zie Scheltema; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.
Muller, Cat. v. portr.
STEENGRACHT (JOHAN) , even als de vorige , uit een aanzienlijk geslacht to Zierikzee , doch te Middelburg 2eboren ,
was , gelijk zijn vader, (ook Johan genaamd) secretaris van den
raad ter admiraiiteit in Zeeland. Hij heeft zich als godgeleerde
bekend gemaakt door verschillende godgeleerde schriften zooals:
Schat uit Oud en Nieuw en uitlegging des Briefs Pauli aan
de Galaten ; in welke de gronden der Goddelzjke waarheid worden
Middelburg
opgehaald en met haar verwisselingen getoond enz.
bij A. van Poulle en G. Horthemels 4°. Tweede druk ,
met nieuwe stukken en invoeyselen vermeerderd enz. Enehuizen
bij H. v an Straaten 2 dn. door Campegius Vitringa
zeer geprezen.
Middelb. 1673 8°.
Oordeel van vrede of Ouderlings Advys enz.
Beginselen des Antichristendonzs wederstaan door het Gereformeerd onderlingschap , P. van 0oethem 1674 4°.
Niel en wat van t schepsel tot Bewijs , dat er in den yeval
een Tnensch niet van Gods beeld kan overig zijn , 't yeen men
ongeschapen denkbeelden , natuurlijke reden enz. noemt , waar
bij komen Bedenkingen omtrent de dealing van d' hr. P. A. B.
(Professor Alex ander Ito ell) aangaande het Vaderschap en
Zoonschap Gods. Leiden bij Fr. Harin g 1703 8 °.
Binnenste lieiligdom yeopend om le zien de Godgeleerdheid
na de order van eezzwiy Oud- en Rienzi, _Testament , Verbond
en Wetgeving enz. Vliss. bij S. Willigaerts 1704 4°.
Middelburgse kerckendienaers door staetsdienaers overtuigt enz.
Goes bij J. Meyer 1702 4°.
Trouhertige consideratien over Zeelands welstand waarin
getoond werd het behoud en ve,yligheyd van Walcheren en
Staten van Zeeland. Middelb. 1702 4°.
Middelb. 1700 8°.
Broederlijke wederstand met eene onderw.
Over den brief aan de Galaten. Middelb. 1702 4°. 2 dn.
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Steengracht overleed den 30 Januarij 1705 , in den ouder.
dom van 72 jaren. J. Willemsen vervaardigde aijn graschrift , Vaillant beeft zijn beeldtenis geteekend , wattrop
De La Rue een gedicht schreef. Hij liet bij zijne echtgenoot
Barba ra Veth, een zoon na (die voor gaat).
Zie Smallegange, Chron. van Zeeland, bl. 528, 529; De la
Ru e, Gel. Zeel. , bl. 94; J. D. 0 u tr ei n,
van een vriend,
bl. 71; Naberigt , bl. 7-9; J. Willemsen, Sions Zielbanket
bl. 378; C. Vitringa, Dedicatio Part. IV Observ. Sacrar. ; Anon.
en Pseud., v. Doorninck, xi°. 1097, 1940, 2412, 3147, 3333,
4011, 4520, 5328. 6399; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; Verwoert; Arrenberg; Navorscher,, D.IX.b1.336; Cat.
van het Zeeuwsch Genoots.

STEENGRAC HT (JoHANNEs), zoon van Adriaan Steengracht en Maria Theodora Meerman, was eerste
pensionaris zijner geboorteEtad Middelburg en bewindhebber
der 0. I. compagnie aldaar. Hij beoefende de poezy en gaf
met P. B odd aert en P. de la It ue onder de zinspreuk
Fugant Carmina Curae, Leiden 1717 in het licht Dichtlievende

Tijdkortinyen, bestaande in yedichten van verscheidene stollen.
Leid. 1717, 1718 herdrukt in 1728 2 dn. Bilder d ij k heeft
een dezer gedichten beoordeeld in 1776 in de oefeningen van
't Genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen.
Zie de in Rue, Gel. Zeel. , bl. 99; Witsen Geysbeek
B. A. C. Woordenb , D. V. bl. 229; V. Doorninck, Anon. en Pseud
12°. 4526; Verwoert, Kobus en de Rivecourt, Cat. d. Maats.
V. Ned. Letter/c. , D. I. bl. 251.

STEENHUYSEN (J), dichter , bloeide in het midden der
18e eeuw.
Men heeft van hem :

Geboortegroet en Zegenwensch aan W. K. H. Eris°, alt
Z. IL den 1 van Hertstmaand 1747 werd XXXII jaren. Must.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. ,

D. III. bl. 120.

STE EN H UISEN ( WOUTER). Zie LIT HO DOMU S (WATRIcus).

STEENKOOL (C.), dichter , biocide in het midden der
18e eeuw.
Hij gaf o. a. in bet licht:
Neerlands troost, voor een verleegen ziel in deeze benauwde
Wen ens. Amst. 1734 4°.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. I. bl. 254.
STEENLACK (CATHABINA CLAUDIA), weduwe van Waning')
te Rotterdam , gal een wijdloopig prijsvaers in de Gedenbuil
Mogelijk de dichter Jacob van Waning, zie Witsen

Geysbeek,'D. VI. bl. 433.
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liederlandwh Heil en Oranje8 zegepraal in 1787 , bestaande
nit 40 eoupletten. Het voert ten titel: Preugdezang ter heucheleke verloseing van 't lieve Vaderland door de gewen8chte herstelling van Z. D. LI. Willem, V.
Zie v. d. A a, t. a. p. Gedenkzuil bl. 163.

STEENLACK (C. J.) gal in 1792 in het licht te Vlissingen n:kr. J. J. Brasser, Gewhied- en Rechlk. verhand. v. d.

Week- en Jaarmarkten.
STEENMEYER (.10114N.$), predikant te Vuren en Nieto ,
Vollenhoven (1779) , Vlaardingen (1784), in 1802 overleden.
Hij was gehuwd met Johanna Orte 1. Hij had te Utrecht
onder Bonnet gestu0eerd en gat in 1 783 een bundel Leerreclenen in het fiat.
lie Brans, Kerk. Reg., bl. 38; Moonen, Naamketen , bl. 84;
Hartog, Gesch. d. Predikk. , bl. 318; B. Ter Haar, Levensschets
van Steenmeyer , bl. 4; Arrenberg, Naamr. , bl. 491.

STEENMEYER (JoHANNEs), soon van den vorige , werd
den 28 Maart 1791 te Amsterdam geboren , had het ongeluk zijne
ouders vroegtijdig te verliezen , bragt zijne jeugdige levensjaren op de kostscholen te Vianen en te Almelo door , en
volbragt zijne studien a. de Utrechsche hoogeschool onder de
hoogleeraren Royaards, van Oordt en Heringa, nadat
hij zich onder van Heusde op de Grieksche en Latijnsche
letterkunde toegelegd had. Dem laatste bleef hij , gedurende
geheel zijn leven , met warme liefde beoefenen , vooral was
Plato zijn lieveling. Na voleindigde studien , werd hij in
April 1813 te Delft proponent en weinige maanden later te
Leimuiden na eenige dagen vroeger met Hen riette Gee rtr ui Stock ers in den echt te zijn getreden als predikant
bevestigd. Ruim drie jaren later verwisselde hij deze standplaats met Nieuw-Loosdrecht en twee jaren later met Elburg.
Hier kwam hij met den beroemden Arnhemschen kerkleeraar
dr. H. A. Donk er Curtius, ton deze als curator het
Instituut van Kinsbergen bezocht , in aanraking. Deze kennismaking had de beroeping naar Arnhem ( I 828) , waar hij ruim
30 jaren werkzaam is gebleven , ten gevolge. Hoog stond hij
als taalgeleerde en kanselredenaar aangeschreven. Onderscheidene betrekkingen , waarin hij werkzaam was , of die eershalye
aan hem werden opgedragen , gaven blijk dat men zijne talenten waardeerde. Jaren lang was hij scriba van het provineiaal
kerkbestuur van Gelderland en werd in die betrekking bij
herhaling tot lid der Synode benoemd en afgevaardigd. Onder
anderen woonde hij de zitting van het jaar 1848 bij , toen de
hervormingen , die pas op staatkundig gebied waren ingevoerd,
zekere koortsachtige beweging en drift near grondwetsherziening
ook in den boezem der kerkvergadering deden ontstaan. liij
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was lid van het collegie van toezigt , van de maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde te Leiden , van het provineiaal
Utrechts genootschap , correspondent der tweede klasse van het
koninklijk Instituut en ridder van den Nederl, Leeuw. nii
verkreeg in 1859 het door hem gewenschte emeritaat en stied
den 19 *IA 1864. Meesterlijk is zijne predikviijs en karakter
geschetst door zijnen voormaligen ambtgenoot , den hoogleeraar
B. ter Haar, terwip wij nog eene levensschets van hem,
door een ander zijner arobtgenooten van Iterson, later predikant te Leiden , verwachten mogen.
Hij gaf in bet licht , behalve een vijftal recensien in de
Godgeleerde Bijdragen :
Nelsprekendheid in het
Brieven aan Bar tholo over de
algemeen en de kanselwelsprekendheid in het bijzonder ,
die
vd6r. vele jaren in de Godyeleer de Bijdragen geplaatst , ten
jare 1858 , met eene interessante voorrede van den auteur
bij P. An. N ij hoff te Arnhem , andermaal in het licht
verscheen.
Hij opende de reeks van leerredenen, die bij van der Wiel
te Arnhem bet licht zagen met een voorwoord en eene leerrede
Over de onbezorgdheid in zaken des tijdelijken levens ,
naar
Matth. VI: 25-34. De tweede: Het vermaan der liefde bij
de Evang elieprediking veel verkiezeliik boven het may tvoerend
bevel, naar Fi lemon , vs. 8 , 9a , lag gereed ter bevestiging
van dr. Benninck Jansonius, bij diens komst te Anthem
in November 1846. Verhinderd die uit te spreken stond hij
haar at in den jaargang van 1847 n°. 2. De derde behan.
delde den invloed der Chris telijke leer op de ongelijkheicl der
standen , naar 1 Cor. VIII: 22 (Jaarg. 1848 n°. 6).
De vierde was een stol uit de lijdensgeschiedenis , de Ens

der vrijlating van Jezus en van den moordenaar Barnabas ,
naar Matth. XXVII : 15 23 (Jaarg. 1850 n °. 4). De
laatste handelt over de gezondheid der ziel , naar 3 Joh. vs. 2b
(Jaarg. 1852 n . . 3). Alzonderlijk verscheen eene leerrede ,
bij de eerste prediking in de herbouwde St. Eusebius kerk to
Arnhem , gehouden den 14den December 1851 over 1 Cor.
III: 9c. Zijn Mozes in leerredenen beleefcie twee uitgaven ,
en ook in Neerlands kansel bij D. A. Thieme komt eene
proeve van Steenmeij e r 's kanselwelsprekendheid voor. In
1848 verschenen twee opstellen
het Christelijk Album van
van zijne hand : De onzijdigheld omtrent Jezus en zijne saak ,
beschouwd en van hare yunstige en van hare ongunstige zijde ,
naar aanleiding van twee leerredenen over Matti, 1X: 40 en
Matth. XII: 30., en Benninck Jansonius, plaatste in het
December- nommer van het Evangelisch Penninyntagazijn 1864,
zijn Oudejaarsavond woord de alrekening , en zijne nieuwjaarspreek , het voornemen. Naar aanleiding der op de synode gevoerde
beraadslagingen , gal Steenmeyer in 1848 zijn leis over de
-
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regelen der beirekking van de hoogleeraren der godgeleerdheid
in de Hervormde kerk in Nederland.
In het Julij-nommer 1847 van den Tijdspiegel deelde hij
zijne gedachten over 8childerkunt en dichtkun8t in overeenkom81
en ver8chil , mede. In 1858 verscheen bij Js. An. N ij huff
en Zoon te Arnhem zip Wilhelm Brom , in leven , karakter en
werkzaamheid yesc1set81.
De prijsverhandeling van dr. Junius over de Ignatiaansche
brieven gat hem aanleiding tot zijn
let8 over Ignatiu8 en
zijne Orieven. Arnhem 1859.
Na zijn overlijden verschenen te Arnhem zijn Nagelatene Leerredenen met een levensberigt van den ontelapene door prof. B. t e r
Haar, waaraan onze schets is outleend.
STEENHOUKEFELDE (Di. VAN), architect, blooide in
de 15e eeuw in Belgie. Naar zijn bestek werd in 1406 de
toren der St Nikolaas.kerk to Gend gebouwd.
Zie Immerzeel.
STEENREE (WILLEm), kunstschilder, bloeide in 1600 te
Utrecht. Hij was fleet en leerling van Poelenb ur g en
schilderde in diens manier.
Zie Immerz eel.
STEENSEL (F. VAN) , dichter uit de 17e eeuw. Men vindt
van hem een Sonnet voor de Schatki8t der Philo8ophen in de

Mechelsche Peoenen.
Zie v. d. A a , N. B. 4. C. Woordenb.
STEENSTRA (Poo) , werd in 1758 als opvolger van
A. Cuypers te Leiden benoemd tot lector in de wiskunde ,
welke post hij aanvaardde met eene Nederduitsche redevoering. In 1 763 werd hij in dezelfde betrek king aan het
Amsterdamsch athenaeum geplaatst. Vruchteloos was in 1771
zijn aanzoek om de professorale waardigheid waartoe later
V an Swinden geroepen werd. Hij overlecd den 21 Julij
1788.
Hij schreef:
Openbare lessen over het vinden der lengte op zee.
Amst.
1770 8°.
Verhandeling over de klootsche driehoeksmeting. Amst. 1770 8°.
Grondloginselen der Meetkunst. Leiden 1771 8°. 2e dr.
A mst. 1772 2 en.
Grondbeginselm der Sterrekunde.
Amst. 1775 8°.
Redevoe? ing omir den aart der Natuurkunde.
Meetkunstige Grondbeginselen der Natuurkunde.
A mst. 2 dn. 8°.
Amst.
Janmerkingen over het 1' in Ithijnlandsch waterlozing.
3 stukjes 8°.
Grondbegin8elen der Stuurmanskunst. Amst. 1780 2e dr. 8°.
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ilanmerkingen over de natuurliike oorzaken van het deeds
toenemende stinken van het .Y en verdroying van de 8tad Amsterdam. Amst. 8°.
Nodig berigt wegen8 de verdieping van het
1'. Amsterd. 8°.
Aanmerkingen op de verbetering der ontlasting van Rhijnlandeboezem-water op het 1', en het project van doorgraving uit het
Amst. 1774.
Wykermeer naar de Noorzee.
Vervolg en tweede vervolg. Amst. 1776 8°.
Zie Poggendorff, I3iogr. liter. Handworterb. , IV; van Len]] ep, Memorab , p. 271 V.; v. Doorninck, Anon. en Pseud.,
no. 52; Arrenberg, bl. 490, 491; Bibl Bag, V. 207; Eckhoff. Leven van Eiso Eisinga , bl. 7; van Kampen, Beknopte
Gesch. d. Ned. Letterk. , D. III. bl. 271; Nieuwenhnis; V erwoert; Kobus en de Rivecourt.

STEENWINCKEL (HANs), hollandsch bouwrneester , die
zich naar Denemarken begat , waar hij voor den koning de
galerij en het koninglijk hof Frederiksburg ontwierp en bouwde.
Van dit gebouw is een gedeelte afgebeeld in Archilectura
moderna ote Bouwinghe onzes Tijds enz. gedaen bij lIendrik
de Keyzer , by Cornelis Danckerisz 1631 (hl. 23 plant X 411)
voor welk werk de beroemde Haarlemsehe bouwmeester S a I omon de Bray, den tekst werkte.
Zie Kramm.

STEENWINCKEL (MARTIN ? of GERAERD werd in 1632
als schilder , in 't Sint Lucas gild te Antwerpen ingeschreven ,
kwam in 1640 te Kopenhagen en deelde in de bijzondere gunst
van koning Christiaan V en zijn hot*, die hij verworven
had door een paard levensgroot en zoo natuurlijk te schilderen ,
dat er een levend paard tegen hinnikte en sprong. 1 -1 oubr
k e n noemt hem zonder voornaam en schrijtt dat hij alle soorten van viervoetig gedierte levensgroot en inzonderheid paarden
schilderde.
Zie Houbraken; Kramm; Nagler.

STEENWINKEL (HENDRIK) , een der beste leerlingen van
Johannes Verkolie, die verwonderlijk alles , wat hem
van andere meesters voorkwam , wist na te schilderen. Ook
schilderde hij oorspronkelijke stukken , b. v. een Tafereel der
kruisvaarders bij nachtlicht , uit den gsten zang van Tasso's
Period t Jerusalem.
Zie Houbraken; Kramm, Cat. der Gallerie zu Salzthalen, S.61.

STEENWINKEL (D.), een dichter uit de eerste helft der
18e eeuw. Men vindt eene proeve zijner poezy voor de
Mengelpoezy van K. Lescailje. Amst. 1731.
Zie Heringa, Lijst van Nederl. dichters.
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STEENWINKEL (PAuLus), won van Diderik S te e nwin k el werd in 1691 predikant te Schelluinen , in 1693 te
Wijk bij Duurstede , in 1696 te Hertogenbosch , in 1700
te Amsterdam , waar hij den 7 April 1740 , in den ouderdom
van bijna 78 jaren overleed.
Hij schreef :
Lajkpredicatie over Maria de 2cie . Utrecht 1695 4° ,
J. ilaletius tegen Be/deer. Dordrecht. 1693 8°.
Zie Abcoude, Nctamr. , bl. 341 ; Veeris en Pauw,
Kerkel. Alp/tab., bl. 196.

Vern.

STEENW1NKEL (JAN), den 3 Junij 1754 te Rotterdam
geboren , was de mon van Gilles Ste en wink el en Elia abeth Willin k. Na de Erasmiaansche scholen doorloopen
te hebben onder den rector Jakob Hendrik Dreux, vervolgde hij zijne letteroefeningen onder Vale k enaer en R u h nkenius en legde zich onder van der Keessel en Pestel
op de regten toe, waarin hij den 22 September 1778 tot
doctor bevorderd werd , na verdediging eener verhandeling over
Caine Gamins Longinus. Tot het jaar 1795 leefde hij ambteloos en enkel voor de letteroefeningen , eerst te Leiden , daarna
in Brabant , eindelijk te Harderwijk , werwaarts hij zich in
1790 ter woon hegaf. Hier werd hij lid der stedelijke regering
en Wel die betrekking van 1795-1811 (weinige maanden
van 1796 uitgezonderd) waarnemen. In 't begin van 1811
bragt hij am s vrederegter van het kanton Harderwijk de nieuwe
regtspleging tot stand.
Steenwinkel beoefende de Hollandsche taal- en letterkunde, en gaf in 1784 met Jacob Arnoud Clignett
het eerste deel van den Spiegel Historiael van Jacob van
Ma e rlan d, met taal. en oudheidkundige aanteekeningen in
het licht. In 1785 voigde bet 2e (ice'. Ook gaven de beide
heeren in ditzelfde jaar gemeenschappelijk hunne Taalkundige
Mengelingen , onder de zinspreuk Linguae patriae excolendo
amore. Onderscheidene stukjes waren reeds , op een stukje na
voltooid en de Spiegel Historiael sleclits voor een derde
gedeelte uitgegeven , toen de staatsomwenteling van 1787 hem
deed besluiten naar Antwerpen te verhuizen. In de laatste
jaren van zijn leven hield hij zich bezig met het zamenstellen
van een Historiech Biografisch Woordenboek.
Hij huwde
Komelia van Ell en overleed.
St een winkel was lid van verschillende geleerde genoot.
schappen o. a. van de Maatechappij van Ned. Letterkunde.
Behalve de genoemde werken gaf hij in het licht:
De lluisleeraar der Nederlandsche Burgeraj. Leyden 1784 8°.
De politieke nalezer van Oude en Nieuwe etukken 30 Oct.
1784 12 Maart 1785. Leyden 20 nrs. 8 °.
De Poet voor de boeren. Leyden 1785 8°.
-

983

he Praatvoar. Leyden 1784 8°.
De Mastschappij van Nederlandsche Letterkuude bezit var.
scheidene taal- en letterkundige handvs. van hem.
Zie Te Water, Verslag der Jaarl. vergad. d. Moats. van Laterk.
1812; van Doorninck, Anon. en Pseud., n.. 2123. 2942; 3098,
3641, 3649; Nieuwenbuis; Kobus en de Eivecourt ; Ver.

woert,

Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk.

,

D. I. bl. 6, 62, 66, 98,

149; D. II. bl. 494, D. III. bl. 9.

STEENWYCK of STEINWYCK (HENDRIK VAN) de Oude ,
te Steenwijk , omtrent 1558, welligt vroeger , geboren , werd
door Hans de Vries in de schilderkurrst orrderwezen , en
oefende haar waarschijnlijk in Vlaanderen en Brabant nit.
Gedurende de beroerte week hij met de gebroeders Valcke nborch nit en vestigde zich te Frankfort aan den Main , waar
hij niet in 1603 kan overleden zijn , wij1 er in de galerij van
Weenen twee schilderijen van hem met de jaren 1604 en 1605
zijn beteekend. Niet zijn portret , maar dat van zijn noon
Hendrik vindt men bij de Jon g h.
Zie van Mande, Immerzeel; Kramm.
STEENVVYCK . of STEINWYCK (HENDRIK VAN), mon
van den vorige. Het is niet waarkhijnlijk dat deze kunstschilder in 1589 te Amsterdam geboren is. Zijne leermeesters
waren waarschijnlijk zijn vader en diens leerlingen de Vries
en P. Neef s. Eerst arbeidde hij eenigen tijd te Antwerpen
en zijne schilderijen zijn meestal gestoffeerd , b. v. zijne kerken
door J. Breughel, Th. v. Thulden, Stalbent, Poelenburg, van Bassen enz. Wanneer hij zichnaar Londen
begaf is onzeker. Hij schilderde daar voor koning Karel
en ordonneerde als architekt verscheidene gebouwen voor dezen
vorst. Fen portret van Fro benius, dat hij voor dezen
worst herstelde , draagt het jaartal 1640. Zijne tempels en
kerken met fraaije stoffaadje zijn zeer gewild. Twee dergelijke
stukjes door den fluweelen Breughel gestoffeerd , golden op de
verkooping van Wassenaer Obdam /222.00 en [ 375.00.
Hij overleed , volgens sommigen te Londen in 1640, doch in
de galerij te Berlijn is een stuk van hem, geteekend 1643.
Men schrijft hem een ets toe Be bevrijding van Petrus nit de
gevangenis door den Engel; doch Kramm betwijfelt of hij
de etser was. A. V. D ij c k schilderde zijn portret. Deze
meester gebruikte hem ook om de achtergronden van zijne
portretten te schilderen , wanneer daarin bouwkundige versierselen te pas kwamen.
Zie Nagler; Fiorillo; Immerzeel; Kramm.

STEENWYCK (SusANNA VAN) , vrouw van den laatstgenoemde , verliet , na hear mans dood , Louden en vestigde zieh
te Amsterdam , wear zij perspeetiven en gezigten nattr het
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leven schilderde. Kr a m in vermeldt van haar eene teekening
met de pea en opgewasschen in 4°. de kruidtaging voorstellende.
Zie Immerzeel, Kramm.
STEENWYK (NicoLAAs), in 1640 te Breda geboren ,
derde vazen , muziekinstrumenten , boeken en andere onbezielde
voorwerpen , die hij op eene behagelijke manier groepeerde en
met veel waarheid en juistheid voorstelde. Hij overleed in
1698.
Zie Immerzeel.
STEENWYK (M. A. VAN) ontving zijne opleiding tot den
geestelijken stand in bet seminarium te Warmond , werd in
1819 pastoor in den omtrek van Leiden , vanwaar hij in 1827
naar de static van den H. Nicolaas te Amsterdam werd overgeplaatst , waar hij den 30 Julij 1853 overleed.
Van zijne jeugd af aan was van Steen w ij k een liefhebber van boeken , in meer gevorderden ouderdom van oude
handscbriften te onderzoeken. Kostbare en zeldzame boeken
te doorbladeren , met geestdrift de rijke uitgaven der vorige
eeuw te bewonderen , waren uitspanningen die de jeugdige boekenkenner boven alles verkoos. Later toen hij
roeping gevoelde om den geestelijken stand te ombelzen , groeide
zijne boekenliefde nog aan en ontwikkelde zich gedurende
zijn verblijf aan het seminarium te Warmond , waar hij een vrij
goed voorziene bibliotheek te zijner besehikking vond. Men
sat wel niet behoeven te zeggen , dat bijna al het zakgeld van
den jongen student tot aankoop van boeken besteed werd , welke
de kern werden van die rijke en uitgebreide , door hem nagelaten
verzameling , welke zoo dikwerf de bewondering der kenners wegdroeg. De Catalogus zijner rijke bibliotheek nerd te Amsterdam
bij de gebroeders van Cleef en Frederik Muller in
1854 uitgegeven met een voorrede van den Weleerw. Zeergel.
heer Bo r r et, pastoor te Vogelenzang. Steenw ij k vertaalde de Bijbelsche ge8chiedeni8 van H. J. Elsh off Amst.
1837 2 dn. 8°. met 195 platen ; J. M. Sailers, Brieven uit alle eeuwen der ehri8telijke tiidrekening , Rotterdam
1830-1832 6 dln. 8°.; Reliquien of uitgel. plaatsen nit de
Faders. leer d. Kerk , 's Hage 1834 8°.; Leer der R. K.

kerk , over de vereering der Heiligen , der Overblillsel8 , der
Bee/den, Leiden 18 27 8 °. Chateaubriand, de Martelaren,
of zegepraal V. d. Christel. yod8dien8t , Leyden 1823 3 dn.;
Sibthorps, 4ntwoord op de vraag lizaaronz katholyk
geworden 2dn.Amst. 1842 en nader antwoord ; H. J.Schmitts,
de Griek8ch-Rue8. kerk , of Besehrifv. der leer , plegtigheid ,
inrigting , seheuring dews. , 's Bosch 1829 8°.
Ook gaf hij in het licht het door hem verbeterd en ver.
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meerderd Zondag8blad voor de Boomitch-katholyken

2e dr. gr. 8°.

Rotterdam 1828.
Zie de Voorrede v. d. Catalogus; van Door ninck, Anon. en
Pseud., e. 2897.

STEENWYK (FRANs VAN) , in zijn tijd een der beroemdste
dichters, in 1705 geboren , vriend en kweekeling van Feita m a,
die hem , bij uitersten wil , f 40.000 vermaakte. Ook hij was als
deze genoegzaam door het lot begunstigd om zich uitsluitend
aan de poezy tc kunnen toewijden , zoodat zijn leven geene
bijzondere lotgevallen behelst , mar effen en kalm daarheen
vlood , gelijk zijne gedichten. Hij overleed in hoogen ouderdom
den 26 April 1788.
Hij gai in het licht :
Gideon ; in ze8 zangen. Amst. 1748 8°.
Klaudiu8 Civilis. Amst. 1774 40.

Andronicu8 , tr8p. gev. n. h. Fr. van De Campeetron.
Amst. 1741.

Beleazar,, trsp. Aid. 1742.
Thomas Koelikan , of de verovering van het Mogol8c1se rift;
trap. Aid. 1745 ook op blaauw pap.
Ada Gravin van Holland en Zeeland , trsp. Aid. 1754, 1765.
Beon koning van Egypte , tr8p. Aid. 1768.
Leonidas, tr8p. Aid. 1788.
De losse Gedichten in andere geschriften van Frans van
Steen wyk zijn in 1789 door Uylen broek uitgegeven.
Zie Siegenbeek, Gesch. d. Ned. Letter!, , bl. 265; van Kamp e n , Bekn. Gesch. der Ned. Letterlc. en W etens. , D. II. bl. 102,
120; de Vries: Gesch. d. Ned. Dichtk. , D. II. bl. 172; Wit s e n
Geysbeek, B. A. C. Woordenb. , D. V. hi. 329; Bowring,
mr. H. Lulofs, Toelicht ,
Aanmerk. over de Nederl. Letterk ;
hi. 53; Hubert, Chron. Lijst ; De Rhopsodist , D. IV. hi.
425 , D. V. 131. 65; P. J. Try 1 en broek, Bericht voor Leonides ;
Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; Cat. d. Maats. v.
Ned. Letterk. , D. I. bl. 256, 198, D. III. bl. 88, 120.

STEENWIJK 1 ) (HENDRIK DE VOS VAN), uit een edel
geslacht in Drenthe dat reeds in de 13e eeuw voorkomt , zoon
van Coenraad of Coert de Vos van Steen wijk, Drost
van Drenthe 1536 1538 en Johanna van Isselmuden,
-

') Steenwijk en de Vos van Steenwijk is hetzelfde geslacht , oorspronkelijk alleen van Ste enw ij k genaamd. De eerste
van bet geslacht van Steen w ij k , die met den bijnaam van de Vos
in bekende C h ar ters voorkomt , is ten jare 1539 .Tohannes .Dictus
Vos genoemd. Zie Dr iese n, Monum. Groning. p. 164, 198. Hij
is bf oom bf broeder geweest van B o elo f van S tee n w ij k , Ambtman in Drenthe in 1675. Van Johan dictus Vos de Steenw ic stammen de latere leden van de familie d e V os van S tee nw ij k a!, terwip de tak die zich anew] van S te en w ij c bleef
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was Drost van Drenthe en teekende de Unie van Utrecht 1580.
Hij huwde Machtild Mulert, bij wien hij tien kinderen
verwekte.
Hij overleed in 1598.
zie Geslachtlijst dier familie in het in de noot aangehaalde werk
van Magnin over dit geslacht. Zie het ook aangehaald werk van
V. Doorninck over de vermangschapping van de geslachten de Vos
V an Steen w ijk en van Putten; Leeskabinet voor 1842
no. 0 bl. 185 en volgenden , doch vergelijk Magni n.

STEENWIJK tot Amen en Glinthuis (HENDRIK DE VOS
won van Reinolt en Agnes van Ripperda, in
1634 geboren , was rentmeester der domeinen en gedeputeerde
staat van Drenthe. Hij huwde Helena Haghen , bij wie
hij twee kinderen verwekte, en overleed in 1663.
VAN),

Zie Geslachtlijst.

STEEN WIJK

van den Havixhorst en Najerwal

(REINT

zoon van Johan, gedeputeerde staat van
Drenthe en Wilhelmina van Waldenburgen, werd in
1679 geboren en was luitenant-kolonel. Hij huwde Marg
retha Sloet tot Nyerwal, Douairiere van Haersolte
tot Tauten bur g. Hij liet een zocn na.
Lie Geslachtlijst.
DE VOS VAN) ,

STEENWIJK van den Havixhorst , Nyerwal , Hoogenhof, ,
Oldenhoj , Noordwelle , Zuidwelle en SerooskPrke (JAN ARENT
GODERT DE VOS VAN) , zoon van Jan Arenten Susanna van

Tuyll v an Serooskerke, den 30 Nov. 1713 geboren,
was landdrost van Vollenhoven en Kuinre en gecommitteerde
ter vergadering van H. H. M. Hij huwde Geertruid
Agnes van Isselmuden to de Rollencate en overleed
17 Junij 1779.

Zie Geslachtliist.
STEENWIJK tot

Nijerwal en den Oldenhof

(JAN AREND

Dv VOS VAN) , zoon van den vorige , werd den 26 Maart 1746

geboren , was coadjutor der Duitsche orde , balye van Utrecht ,
noemen en waartoe de latere Steenwijks van de Scheere
behooren , van zoo even gemelden Roelof afstammen. Tot dusverre
mr. J. van Doorninck, Geslachtk. aanteekeningen ten aanzien van
den Gecommitteerden ten landdage van Overijssel ,
bl. 22; J. S.
Magnin, onderzoek van den adel van het geslacht de Vos van Steenwijk , bl. XXIV , meldt dat 0 tto van Steen w ij k , die omtrent
het jaar 1286 is overleden , de eerste was , welke met den bij- of
seheldnaam de Vos is voorgekomen. De tak , die zich alleen Stee nw ij k noemde, stierf waarschijnlijk in de tweede helft der 17e eeuw
nit met jonkheer Jan van Steenwijk tot den Bonkenhave,
vermoedelijk een zoon of kleinzoon van den Spaanschgezinden Johan
V an Steen w ij k , beer van de Groote Scheer in Overijssel , tusschen Gramsbergen en Coevorden.
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lid van den admiraliteitsraad , van de staten-generaal en van de
generaliteits rekenkamer , thesaurier generaal der Bataafsche
republiek , staatsraad en landdrost van Gelderland Hij huwde
Coenradine Wilhelmine van Isselmuden tot Paaalo
en Zwollingerkantp. Hij overleed in 1813 , zij den 12 Nov. 1818.
Zie Geslachtlijst.
STEENWIJK van den _Havixhorst (GODERT WILLEM DE
Vos VAN), broeder van den vorige , den 17 Oct. 1747 geboren , was luitenant-kolonel der garde te paard, land-kommandeur
der Duitsche orde Balye van Utrecht, huwde 20 Maart 1798
Andrea van 1-1 olthe en overleed 20 Dec. 1830 , 5 kinderen nalatende.
Zie Geslachtlijst.

STEENWIJK uit den Hoogenhof (CAREL DE VOS VAN),
broeder van den vorige , den 11 Maart 1759 geboren , was
lid van het wetgevend ligchaam , ambassadeur van de Bataafsche republiek in Frankrijk , lid van het Fransche corps legislatief,, lid van gedeputeerde staten van Overijssel en later van
de eerste kamer der staten-generaal. Hij huwde Sophia
Cornelia Huyghens en liet 3 kinderen na. Hij overleed
den 2 Januarij 1830.
Zie Geslachtlijst.

STEEVENS of STEVENS (PIETER) de Onde, volgens
Immerzeel in 1550 te Mechelen, doch volgens Nagler en
B rij an in 1648 geboren. Hij hield zich in 1600 te Praag
als hofschilder van den keizer op , en vestigde zich waarschijnlijk na dien tijd weder te Mechelen. Hij was een goed
teekenaar en bekwaam landschap- en historieschilder. Zijn
portret vindt men bij de Jong h.
Zie van Mande, Immerzeel; Kramm.

STEFFELAAR (CoRNEms) werd den 3 Maart 1797 te
Amsterdam geboren en oefende aldaar het voorvaderlijk bedrijf
van meester schilder en glazenmaker uit. Door J. Kobell
onderwezen , bekwaamde hij zich in het schilderen van landschappen en beoefende tevens de etskunst. Hij deed verschillende studiereizen door Duitschland en Belgie en was lid der
koninklijke akademie te Amsterdam. A. J. Eymer en W.
Verschuur behoorden tot zijne leerlingen. Hij was gehuwd
met mej. Scha de van Westrum en overleed den 28 Maart
1861 te Haarlem.
Zie Immerzeel; Kramm.

STEFFENZ (CoRT), een landman te Naaldwijk van goed
leven en wandel, liet in zijn huis bijeenkomsten toe van die
der nieuwe religie , tot onderlinge oefening in Gods woord ,
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ook huisvestte hij een predikant , liet kinders in zijn huis
doopen enz. Hierop werd bij gevangen genomen , naar 's Hage
gevoerd , en na aldaar biina een jaar gevangen gezeten te
hebben , den 21 December 1668 onthoofd. Hij schreef uit
zijne gevangenis brieven aan zijne buisvrouw en kinderen.
Zie list. d. Martel. , bl. 441 , 445 ; d e Swaef, Geestelijcke
Quecker , bl. 207 , 208.
STEGEREN (J. VAN). Van dezen bestaat goed geordonneerd teekenwerk tevens door hem geetst met de graveernaald
en de burm opgesneden , zooals de titel der Heilige Gezangen ,
gedicht door Willem Sluiter enz. Deventer 1661 4°.
Zie Kramm.

STEGNERUS (H.) schreef:
De viermanige zedige verdediging der zedige voor8praak voor
de rechtzinnipe waarheid van Do. W. Schortinghuys , hanigste
Christendom, door de bekende Embder Predikanten onlang8 uitgegeven , kortelijk beantwoord.
Cron. 1747 8°.
Zie Abcoude, Tweede Aanh. ,

bl. 144.

STEIN (G. W.) schreef:
Korte beschrzjving van eene 6or8t. of zogpomp , met aanwi jzing van deszells voordeelig gebruik bij zwangere vrouwen en
kraamvrouwen. Utrecht 1775 8 . .
Zie A rrenberg, bl. 491.

STEIN (FRANs VAN DER). Lie STEEN (FRANS VAN DER).
STEIN CALLENFELS (M. L. VAN) schreef eene
tatie ad statutorum Urbis Slusae Flandrorum rubricam XVIII,
de patria potestate in liberos cet. Traj. ad filen. 1779 4° .
Zie Cat. d. Maats. v. IV ederl. Letterk. ,

D. II. bl. 144.

STEINBERGE (JoHANNEs), den 13 Januarij 1592 te Gorlitz ,
in Boven.Lausitz geboren , ontving zijne opleiding aan de Latijnsche scholen zijner vaderstad en aan de academien te Witten.
berg , Jena en Heidelberg. Na volbragte studi en vergezelde
hij als Mentor , twee Moravisehe edelen , Johannes en B a rtholomeus Zerotin i naar verschillende Widen en !wage.
scholen. Een jaar tang vertoefde hij met hen te Breslau,
bezocht met hen vervolgens Heidelberg , Straatsburg en Bazel ,
waar hij inmiddels (1621) in de regten protnoveerde. Van bier
naar Geneve vertrokken , werden door den noodlottig -en slag
aan den witten berg bunne reisplannen verijdeld de gebroeders
Zero tini vatten als kolonels, onder Gustaaf Adolf, de
wapenen op. Stein bergen volgden hen aanvankelijk , ook
hood Bernard van Saxen-Weimarhemo.a. de betrekking
van auditeur.generaal aan. Hij gevoelde zich ecbter op den
,
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duur niet door BeIlona aangetrokken en week naar Geneve.
Zoodra hadden de Zweedsche wapenen voor een oogenblik in
den Paltz gezegevierd of de pLandesverweser" Philipp Lod ew ij k , riep Steinberge in 1634 als hofraad tilt zijn
Pathmos terug. Wel werd dit uitzigt door den slag bij Nordlingen verijdeld , maar weldra ondervond St ein be rge eene
vera oeding door zijne benoeming tot hoogleeraar in de regten
te Geneve.
In 1636 wees hij de aanbiedin„0. van Deventer
'
van de hand , doch hij aanvaardde in 1638 het hoogleeraarambt in de regten te Groningen. Vruchteloos boden hem curatoren der Geldersche hoogeschool in 1645 een leerstoel
aan. Hij overfeed den 23 October 1653, bij C at h arina
de Bary twee kinderen nalatende, Johannes Melchior
die volgt en Carel die in de regten promoveerde. Behalve de
regtsgeleerdheid beoefende bii ook de dichtkunst.
Zijne schriften worden opgenoemd in de Effigies et vitae
p. 128.
Zie zijn Progr. funeb ; M. Schoockii, Joh. Steinbergius funeb.
orat. propositus, Gzon. 1653 ; Gedenkb v. Groningen, bl. 24 ; Fr eh erus, Theatr. Ver. erud. , T. 11. p. 1133; Vriemoet, 4th. Fris.,
p. 501.

STEINBERGE (JoHA.NNEs MELcHioR), zoon van den vorige,
in 1620 te Groningen geboren , ontving zijne opleiding
aldaar. In de Oostersche talen was Jacobus A lting, in
de godgeleerdheid vooral Mar esi n s zijn leermeester. In 1652
werd hij tot hoogleeraar en predikant te Geneve beroepen ,
van dagr vertrok hij vervolgens naar Herborn in dezelfde
betrek king en in 1669 als zoodanig naar Franeker,, waar hij
den 25 November 1670 overfeed. Hij huwde Sophia Post,
die hem e'en zoon schonk , Hen ricus A u.' ustus, die aan
vele vorstelijke hoven het leeraarsambt heeft bekleed.
Hij schreef :

Dispulationes acadenzicae.
Notae hist. et theologicae ad Decretum sup, Curiae Parka.
meal Galliarum, de Infallibilitate Papae Romani. Herbornae
1664 4°.

Controversiae et Assertiones ex universa Theologia etc.
Pars I de Theologia in genere, Scriptura et de Deo. Herbornae 1667 4°.
'Inatome Papismi, foeditatem et nuditatem due renudans et
refutans Ibid. 1668 4°.
Zie Vriemoet Athen. Fris., p. 501, N.Arnoldus, Orat. fun,
Glasius, Godgel. .Nederl.; Heringa, Actand.

STEINDAM (ABRAHAM), omstreeks 1640 te Hallum bij
Leeuwarden geboren. In 1657 bezocht hij de hoogeschoot to
Franeker , vervolgens die te Groningen. In 1662 werd hij

proponent , doch nimmer predikant. Daarentegen is hij, moge.
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k warn in 1623 met het jagt de Star als onder adsistent en
kuiper
110 per maand in Indie aan word bevorderd tot
adsistent , den 28 Maart 1624 a t 18 per maand , vervolgens kommandeur van Mauritius. Van daar ging hij naar Ceylon waar
hij , volgens Valent ij n , door de Cingalezen , bij zeker ongelukkig voorval omsingeld en onthoofd werd. Dit gebeurde den
19 Mei 1645 in den oorlug tegen Raja Senga. Zijn hoold
werd op een staak gezet en in triomf rondgedragen vervolgens
in een zijden doek aan den landvoogd van Ceylon , toen M a e
suyker, gezonden.
STET., (mr. SIMON VAN DER) , zoon van den vorige , en van
diens bijzit Monica da Costa, werd in 1639 te Amsterdam
geboren volgie zijn vader naar Ceylon en werd raa,d extraordinair an Ned. Indie en gouverneur van de Kaap de Goede
Hoop. 1iij heeft veel toegebragt tot verbetering en verfraaijng
van 's lands gronden in A.frika , was stichter van het dorp
Stellenbosch en Drakestein (loch nerd , gelijk meer zijner voor.
gangers in zijne verdiensten rniskend. huwde Jacob a
Six Willemsdr. en Cathalina Hinlopen, waarbij 6
kinderen onder welken Willem Ad ri aa n van de St el ,
Heer van Oud. en Nieuw-Vossemeer , sehepen der stad Amsterdam ook buitengewoon mad van Nederl. Indie en gouverneur
van de Kaap de Goede Hoop, gehuwd met Maria de
Hase, gestorven I Julij 1723 , 5 kinderen nalatende en
Adria an va n der Stel, buitengewoon raad van Nederl.
Indie en gouverneur van Amboina en omliggende eilanden ,
gehuwd met 1-1 illegonda Gran endon k waarbij 3 kinder..
Zie Redendaagsche Historic of Tegenw. stoat van ilfrika (Amst.

1763) bl. 710-713; Het ontroerd Rolland, of kart verhaal van de
voornaarnste onlusten, oproeren en oneenigheden, die in de vereenigde
Nederlanden in vorige tijden, en allerbijzonderst in deze laatste jaren
wapen.
(1748) zijn voorgevallen bl. 192-217; Ferwerda,
boek van Kampen, de Nederl. buiten Europa ; Patter, Reizen
door een groat gedeelte van Zuid-Holland, gedaan in
1807 en 1808;
III ; Vale nKolbe, Besehrijv. o. d. Kaap de Goede Ho, , bl.
din, 0. en N. Oostindiii , D. V; De Jon g, Reis naar de Ka,
de Goede Hoo p, ; Nav , D. 1V. bl. 320, D. V. W. 122; Bybl. 1855
bl. LXXXIII, D. VI. bl. 9, 158, 283, 339.

STEL (A. VAN DER) teekende voorwerpen der natuurlijke
historic in het werk : Poissons, Ecrevisses et Crab.. , autour

des iles lifoluques et sur les cotes des Terre s Australes peints
di apres nature sur les oriyinauz de B. Coget et A. van der
Biel, publies par L. Renard , avec preface de A. V ormaer .
Anist. 1754 fol.
Zie Kramm.

STEL (Juffrouw

VAN DEit),

aetrice en damuse, in bet midden
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der 18e eeuw te Amsterdam geboren. Zij ontving onderwijs
van een beroemd balletmeester in het dansen en van eene
actrice in de tooneelspeelkunst. Zij had reeds op het Amsterdamsch tooneel uitgemunt , toen zij en hare ouders , na den
brand van den schouwburg , in diepe armoede gedompeld , bet
toen juist opgerichte Rotterdamsche tooneel betrad. Toen dit
te niet was geraakt sloot zij zich aan een reizende troep aan ,
bezocht daarmede 's Hage en Leiden en kwam daarna to Rotterdam terug.
Zie Het leven der eerste actrice en voorname danseuse .Tuff'. v. d. S.
in 't Galante leven der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices ;

D. XVI bl. 306 , D. XVII. bl. 48.
STELLA (FRANcois) , zoon van den schilder Johannes
Stella, in 1563 te Mechelen geboren. In 1576 ging hij met
den bouwmeester Etienne Martel A n g e, die later jezuit
werd , naar Rome , waar hij zijne studien volbragt. Later zette
hij zich te' Lijon near. Hij liet 2 zonen na , Fran c o is en
Jacques, welke laatste in Frankrijk grooten roem verwierf.
STELLA (J..) schreef :

Bet geloof tot zijn mare beginsel 12..
Predicatie over de tien plagen van Aegypten

12°.

zie A bcoude, Naamr. , bl. 346.
STELLA (D.) schreef :

Ver8mading der Weereldsche IJdelheden.

Amst. 1712 3 dn.

8°. m. pl.

Wonderen van Gods lie /'de.

Amst. 1700 12° .

Zie A bcoude, Naamr. , bl. 346.

STELLINGWERF (AucKE of AuGusTus) , dapper zeeheld ,
onderscheidde zich als kapitein in de Noordsche oorlogen van
1658-1659, werd door de staten van Friesland in 1665 tot
luitenatit-admirdal over hunne scheepsrnagt aangesteli , onder.
scheidde zich in den tweeden Engelselien oorlog 1665-1667
en sneuvelde in den noodlottigen zeeslag van 14 Junij 1665.
Dullaert vervaardigde een grafschrift op hem en J. de
Decker een bijschrift onder zijne groote afbeelding.
Zie Wagenaar, V. H. ELM. b1.147;Bilderdijk, G.deV, D.
IX. bl. 152; Brandt, Lev. v. d. Ruyter, , hi, 200, 204; J. C. de
Jonge, Gesch. V. h. Nederl. ,Zeew. , D. lib. bl. 105, 176, 189,
190; Nav., D. IV. hi. 229; D. V. bl. 78; D. VI. M. 136, 322;
D. VII. hi. 79 ; Eekho ft , B. Gesch. van Friesland , bl. 253 , 469.
STELLINGWERFF (FREDERIK), te Bolsward , is schrijver
van bet Politycq Discours nopende den staet van Frieslandt
enz. Franeker 1617 4°.
Zie Eekhoff, Sted. Bibl. van Leeuw., M. 288.
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STELLINGWERF (J.) bloeide in het laatst der 17e en
begin der 18e eeuw. Hij vervaardigde honderden teekeningen
voor den 411a8 der vereeniyde Nederlanden van rnr. B. Br one
van Nidek , na diens overlijden in 1741 voor f 50 00 aan
Willem Hen gs ke n s verkocht. Hij teekende ook voor
den oudheidkundige A. Schoernak er, en huwde waarschijnlijk eene dochter van A rnold Houb r ak en.
Zie Immerzeel, Kramm.
STELLING W ERF (NiRoLAAs), pensionaris van Medemblik ,
verzocht als zoodanig aan VV illem II, namens deze stad , om
bij de vermaarde bezending in 1650 zich niet derwaarts te
begeven. Ook wil men dat hij in de vergadering van Holland
over het stuk der Wanking eene taal vOerde, die te vrij
klonk voor vorsten ooren. Geen wonder dat ook hij op 30
Julij 1650 met 5 andere heeren gevangen genomen en naar
Loevestein gevoerd vverd. Ook hij werd den 13 Augustus out.
slagen op voorwaarde van buiten hewind te blijven. Na den
dood van Willem 11 verseheen hij , in zijne arnhten hersteld ,
wederom ter dagv.rd. Hij alien verzette zich tegen die
geldverspilling , toen in 1660 een aanzienlijke schat werd gevraagd , om Karel I bij zijne herstelling als koning van
Engeland, narnens den staat te onthalen. ',Het geld , nide
hij , kon veel beter aan kruid , lood en oorlogsschepen besteed
worden.
Zie Wage na ar, V. H. , D. XII. bl. 90 , 92, 109, 127,194; Vera.
der Historie van Enkhuizen door S. Centen, bl. 130; A bbing, Gesch. der
stad Hoorn, bl. 43; van Wijn, Nab., D. 11. hi. 169, 460,A itzema,
Sake; van Stoat en Oorl, Schelterna, Staatk. Ned.; Kronyk van
het Hist. Genoots. (5e jaarg.) 1849 , bl. 309 en vgl. en 9e Jaarg.
(1853) bl. 340; W. J. C. van Hasselt, de Loevenst. Gevun
genschap (1650) in Gids , Jaarg. 1845 ; Nay. D. III. bl. 318, D.
IV. 251.
-

STEMPELIUS (GERA.), in de 15e eeuw te Gouda (volgens
S w ee rtiu s te Gend) geboren , was in 1466 schepen en rand
aldaar en werd later tot wethouder ingekozen. Hij behoorde
tot de voornaamste wiskundigen van ziin tijd , vond een hemelglobe van een nieuw maaksel uit en een gemakkelijker rniddel
om de sterren te meten. Hierover schreef hij een werk ,
getiteld Antrolabii fabrica tam universalis quam parlicularis
siellati Arnst. 1619.
Zie Foppens, Bibl. Belg. , S. I. p. 361; Val. Andreas, Bibl.
Belg, p 284; Walvis, Beschrijv. van Gouda, D. I. hi. 226; K ram m.

STEMPELIUS (D. G.), graveur,, bloeide omstreeks 1580,
Mogelijk was hij de zoon van den vorige. Hij werd ten
Bain. in Gouda geboren , was kanunnik in het St. Joris Stift ,
Domvicaris te Keulen en tevens keurvorstelijk mathernatieus
63
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Hij gaf in 1587 een geographisch werk Rinerarium Belgicum,
en omtrent denzelfden tijd Geographica descriptio territorii ei
dominii Kerpensis et Lommerschum. Men
betwijfelt of hij
zelf wel gegraveerd heeft , 't geen bevestigd wordt door dien
Jan S ad eler, te Keulen komende, een Ecce homo voor hem
graveerde.
Zie Kramm.
STENNEKES (LEONARD HENRY) kolonel en directeur der
artillerie in Ned. Indie overleden den 18den Junij 1847 op
,

reize naar Nederland. Hij was in 1831 ridder der Militaire
Willemsorde wegens den Javaschen oorlog. Vroeger had hij
zich reeds verdienstelijk gemaakt bij eene expeditie naar Borneo,
onder den luitenant-kolonel de Stuer s. In Januarij 1823 trok
bij daar met eerie afdeeling op tegen de Cliinezen van Taijkong, die
zich versterkt hadden te Loemar en Lara Jie uitslag daarvan

was voordeelig voor onze troepen.
Part. berigt.
STENT (PETER) rigtte in 1640 te Londen eene drukkerij

op en graveerde, schoon middelmatige , portretten.
Zie Kramm.
STERBEEK (VAN) schreel: Regeering der uytheemsche Boomen.
Amt. 1712 4°.
Tooneel der Campernoelen. Amst. I 675 4°.
Lie A bcoude, 1Vaamr. , bl. 347.
STERK (AuGusirus), in 1748 te Haarlem geboren , studeerde
te Halle en te Leipzig en werd , tot bet predikambt bevorderd,
een der voortrefielijkste leeraars bij de Evangeliseb-Lutherschen van zijn tijd. 1-1ij is predikant geweest te Beverwijk
(1769), te Leeuwarden (1773) , te 's Hage (1780) en te Am.
sterdam (1783). In 1802 werd hij emeritus en leefde nog
in 1815. Hij vertaalde bet Mozaisch reg t van Michaelis,
7 dn. 1772; Henmans verklaaring van het N. T. 10 d.;
Sturms, Handtcoordenboek van het N. T.
1782. Voorts

schreef hij :
Leerredenen over verschillencle onderwerpen. 17'79 , 1783.
Leerreede over Ps. 165 , Vs. 1 4 op den tweehonderd vijftigsten verjaardag der overlevering van de iiugsburgsche Geloo fsbelajdenis 1780.
Weekblad voor Neerhyds Jongelinyschap van 1783-1786.
Leerredenen over verschillende onderwerpen ,
1786 2 dn.
Toetse der aanrnerkingen van I. Al. Boom op ziine predikaatsie over de bewijzen, voor de leer der H. Drieeeniyheid. 1787.
Predikaatsien over den valschen ijcer in den Godsdienst
1791.
Bet belang der Maatschappij in het betengelen
van den
kindermoord en bescheidene beantwoording aan P.
Camper.
-
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ZieBijdr.vanSchultz JacobienNieuwenhuis, D. V. b1.221,
VII. bl. 131; Domela, NieuWenhuis, Gesch. d. Ev. Luth.
kerk te Amsterdam ; Glasius, Godgei. .Nederl. ; Verwoert; Eekho ff, Cat. der stedel. Bibl. van Leval,. , bl. 20, 215, 225.
STEIIK (J.. WILLEM ELI.), zoon van Augustus
Elink Sterk en Anna Wilhelmina Holstijn, werd
den 7 Maart 1806 te Amsterdam geboren , ontving het eerste
onderwijs op de school van 't Nut van 't Algemeen en vervolgens op het gymnasium te 's Hage , onder den rector K a ppeyne van Coppello. Na te Leiden gestudeerd te hebben ,
werd hij tot praeceptor der Latijnsche school te Middelburg
benoemd (1828) en verkreeg daarop de doctorale waardigheid ,
na het verdedigen fener Dissertatio• de Labdacidaruin familia.
Na voor de betrekking als hoogleeraar aan de Kaap de Goede
Hoop bedankt te hebben , werd hij in 1833 rector te Gorinchew en in 1843 te Arnhem , waar hij den 20 December
1856 overleed. Hij was gehuwd met B. W Cappelhoff,
uit welk huwelijk 3 kinderen ziju gesproten. Hij was een
streng beoefenaar der wetenschappen en beuefende ook de schilderkunst. Ook was hij een grondig kenner en voorstander der
muziek , blij kens zij
Feestrede 64 de vieriny van het dertienjarig
bestaan van het Illuzyk-yenootschap te Gornichem den 6 Mei 1841.
Voorts schreef hij:
.

Over den schrik en het medelijden in het Grieksche treurspel
Middelb. 1838.

Prolusio scholastica habita d. VI Oct. 1835 , met bet motto:
Dochina sed vim proinovet insitam in Symbolae Lilerariae (1831).
Dc Gymnasiis suo pretio aestimandis. Aid. (1869).
Grammatica .Zetemata , de Parapleromalicis. Aid. 1845 - 1846.
Over de Gescltiedenis der Bewaancholen.
Ontwerp van we voor t layer onderwija.
Op zija grafstede te Arnhem leest men:
obiit )/JI) CC CL VI

Praestantiseimo viro
Jaer. Gail. Blink Sterk
ddrnhemensis Gymnasii
Rectori
Grafi discipuli
Elink Sterk was lid van verschillende geleerde genootschappen en ridder der orde vhn den Nederl. Leeuw. Zijn
leven , door dr. P. H. Ty deman geschetst , vindt men onder
de biografien door de Maats. v. Ned. Letterk. uitgegeven in 1857.
STERKE (ANNA 's GRAVESA.NDE geboren VAN DER AARDE)
te .Delft , dichtte in het laatst der vorige eeuw. Men vindt
van hare poesy in de Poelische Mengelsto fen van het Genoots.

Kunstlielde spaar4 geen vlijt.
Zie v. d. A a , N. B. 4. C. Wb.
63.
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STERKE (JoANNEs), te Kampen geboren , promoveerde d.
18 Januarij 1772 te Harderwijk , werd achtereenvolgende rector

te Sneek , Brielle en Deventer , en had tevens den rang van
buitengcwoon hoogleeraar.
Zie J Verbu,, Or. rect. Day. in Ann. Ac. Gron. 1818 1819
p. 36; Bouman, Gesch. d. Geld. Llooges., D. II. bl 525, 526.
-

STERKENBURG (SoFFEInus Runoullus), geboren te Bolsward , schreef
Genealoyia Nobiliunt Frisiae.
Zie Hamconii Friria, p. 82; Val. Andreas, Bibl. Belg.,
p. 821; Foppens, Bibl. Belg., T. II. p. 100.
zoon van
STERLING (JACOBUS JOLIA.NN ES UYTWERF)
Johannes Uytwerf Sterling, lid der regt bank te Dordrecht en Adriana Jacoba Swetner, werd den 4 Augus1790 aldaar geboren. Hij ontving het eerste onderwijs in zijne
geboortestad en werd verder aan de Doorluchtige Hoogeschool te
Amsterdam onder Cr as en Kern per voor de regten opgeleid. Den
27 Mei 1809 verdedigde hij te Leiden zijne regtsgeleerde verhandeling de Furgis. In het laatst van dat jaar traJ hij te
Amsterdam ale lid der balie op , van welke hij het sieraad was
en bled tot 1821 , wanneer hij na 3 jaren de betrekking van
plaatsvervangend regter te hebben waargenomen , tot regter in
de regthank van eersten aanleg te Amsterdam werd benoemd.
In 1826 trad hij bij dezellde regtbank , als regter van instruc.
tie op. Tot officier van justitie bij de crimineele regtbank te
Amsterdam werd hij aangesteld op den 16 Mei 1838 en op
den 15 December 1841 tot proeureur-generaal. Ove,igens bekleedde hij de betrekking van lid der tweede kamer der statenGeneraal , lid der provinciale staten van Noord-Holland , lid
van den raad der stud Amsterdam , curator van het athenaeum,
hoofdbestuurder der maatsehappij tot Nut van 't Algemeen ,
commissaris der Nederlandsche rijnspoorweg-maatschappij , medebestuurder der tusschenscholen , curator der stads.armenscholen,
lid der plaatselijke schoolcornmissie , hoofdhestuurder en later
buitengewoon hoofdhestuurder van het genootschap tot zedelijke
verbetering der gevangenen, lid der commissie van weldadi,
heid, lid der commissie van toezigt over den hortus botanicus
plaatsvervangend voorzitter der commissie van administratie der
gevangenissen te Amsterdam, en in 1834 benoemde hem de
koning tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en
tot zijn plaatsvervangenden commissaris bij de Nederlandsche
handelmaatschappij. Ook was hij lid van verschillende geleerde
genootschappen. Hij overleed den 15 Mei 1853, bij M. J.
Am es h o f f em n zoon en eene dochter nalatende.
Behalve de door hem in de tweede kamer der staten-generaal
gedane voordragten en gehoudene redevoeringen , en de verzanteling van vonnissen in zaken van koophandel, door hem in
,
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vier stukjes 1826-1829 in het licht gegeven ; gat hij in het
licht twee redevoeringen , door hem in 1829 en 1833 als voorzitter der algemeene vergadering der maatschappij tot Nut van
Algemeen uitgesproken , van welke de eerste ten onderwerp
had , over den invloed van het vervullen der burorlajke pliglen
op de bijzondere en algemeene welvaart , terwijl bij in de tweede
bandelde over het behouden en aanktveeken van den legenwoordigen volk8geest.
Ook gat hij in de Btjdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving van mr. C. A. den Tex en tar. J. van Hall D. I,
If en IV.
Perhandeling over de behoedmiddelen in geval van scheiding
van goederen.
Over het dragen van de schade , nit valsche of vervalechte
wisselorieven ontstaande (uit bet Latijn van mr. J. Bond t).
Beschouwingen over de wet van 18 April 1821 op de came..
stelling der regterlijke magi en het beleidt der justitie , verge.
leken met het ontwerp , in de zitting van de tweede kamer der
Staten-Generaal van 20 Februarii 1829 voorgeste/d.
Ook had hij aandeel in den gemeenschappelijken arbeid van
mr. F. A. van Hall, en hem zelven , in zich bevattende
iianmerkingen op de ontump van het wet6oek van strafvordering
voor het koningrijk der Nederlanden.
Zijn leven is geschetst door M. C. van Hall en komt
voor in de biographien door de Maas. v. Letterk. uitgegeven
1853.
STERLING H (JAN VAN) schreef :
Het zondige Nederland , zugtende onder de 8laande hand de8
Leyden 1745 8 0 .
Heeren titans rustende op het rundvee , in rijrn.
Zie Abcoude, Tweeds dank, bl. 144.

STERLINGH (J. v.), dicbter nit het midden der 18e eeuw.
Men vindt van zijne poezy in bet Eerste vervol,q der gedichten
voor en tegen W. van Haren.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woordenb.

STERLINCX (P.) is schrijver van Rene corte waerachlighe
beschrtjvinghe van alle Geschiedenissen , Aen8laghen , schermut.
12
8ingen enae schieten voor de vrome stadt Haerlem tot den
Sept. 1573. Delft 1574 4°.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., n°. 617.

STERMONT (JAcoBus), Theol. dr. , predikant te Leiderdorp
(1632) , Rotterdam (1641) , 's Gravenhage (1649), overleed
26 Oct. 1663. Hij was een ijverig aanhanger van het huis
van Oranje. Zeer hinderde hem dan ook de nieuwe stmts.
inrigting, na den dood van Willem II, die minder gunstig
voor hetzelve was. Onmogelijk kon hij het stilzwijgen bewa.
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ren , en verontwaardigd over de ffondankbaarheid aan het bloedige
zweet en den manhaftige arbeid"betoond, voer hij in 1656 openlijk
van den kansel tegen 's lands staten uit. Voor de staten ontboden , en geene genoegdoening kunnende geven , werd bij
eerst door den raadpensionaris Cats ernstig bestraft , en , toen
dit niet baatte , in bediening en wedde geschorst. Wagenaar
zegt dat men bierin een middel Yond otn hem bescheidenheid
te leeren. Later kwam bij wederom in dienst , want hij werd
gecommitteerd tot het nazien der autographen van de bijbelvertaling , en was aan den maaltijd tegenwoordig door Cats
aan de Haagsche predikanten gegeven.
Hij schreef :
Geestelicken olie-hoorn, uytgestort over de blyvenete en nieuwaankomende burgherm. en schepenen der stadt Rotterdam, met
verclaringe over Psalm 82 vs. 6, 7. Rotterd. 1643.
1Vodige verdedinge teen de Pasquille van den vermomden
Jacob Warr'mont, in welke voor-ghestelt, verklaart ende meest
ugt eygen paepiste schrijvers bevestigt werden deze drie dingen:
1 dat, na 't gevoelen der Jesuw,ten, den paus de onderdanen
ontslaen mach van een besworen eed der getrouwigheys,
2 dat
de roomsche kerke den pans allerley tajdelijke ma•ht toeschrzjft,
3 dat den paus draagt de rechte trecken van den antichrist.
Rott. 1644.
Lauweren-krans gevlochten voor Wilhelm, prince van Oranje
over zijne roembare handelinge , gepleegt ter ruste deser vereen.
landschappen 1650.
Oogensalve voor de blinde Hollanders , begrepen in seeckere
missive van een recht patriot geschr. aen zijnen vrient ont hem
te doen sien hoe onrechtveerdelijk de Arminianen de actien van
sijne hooyheyt bestaen te lasteren 1650.
Memorie van seeckere predicatie gedaan door j. J. S. alsmede de remonstrantie daerop llevolcht in 1652. (Er verschenen nog twee drukken in 't zelfde jaar).
Gelouterd zilver in verscheidene predicatien voorgestell
Amst. 1666 4°.

Gretleuyens. Ant, 1645 4°.
Heylig bewaarmiddel voor de yereformeerde kerke.
's Gray. 12°.
Troost tegen den doot 4°. Rot, 1648 12°.
Over Psalm LXIX11 vs. 6 en 7. Wederspreeken van den
Jezuyt Waarond in 4 0 .
Toetsteen om te proeven, en verantwoording van den heer
B. Manly over de onnozelheid van het danssen 4 0 .
H in 40•
Predicatie over de geboorte van Fins
Predicatie over de geboorte van prins Willeiiz Ill in 4..
Melk voor kinderen en vaste spiizen voor de volmaakte, vloei.
jende uyt een korte en eknopte uytbreidinge van het kort begryp
der Chistelijke Religie , getrokken uyt de ileydelberysche Catedismus. 's Haage 1665 , Leyden 1747 8°.
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Den politycken kuyper onze8 tijd8. 12..
Fonteine der waare wij8heid op 't af8terven van Wilhelm,
prince van Oranje. 's Graavenb. 1658.
Renvoudich advys om met de meeste spoet ende de minde
8chade le gheraken uyt den 8chadelicken oorloch met Engelant
1652 4..

De mime gevonden in de schrifluere.
Zijne fraaije albeelding, door J. M ij tens geschilderd , en
door P. Philippe gegraveerd is in fol. formaat uitgegeven.
Zie Wagenaar, Vad. Hist. , D. XII. bl. 81; Glasius, Godgel.
Nederl.;
Rogge, Contrarem. geschrift.
Harderwijk, Rott.
Predd. , hi. 33; V. Doorninck, Anon. en Pseud. , no. 162, 2599,
3323; A bcoude, Naomi.; M aurik ; Cats, 82 j.
d'Outrein, voorber. v. d Heid. Catech , hi. 38; Koecher, Gesch.
V. d. Heidelb. Catech. , bl. 329; Nay, D. XI. bl. 368. XII. bl. 46;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Soermans, Kerk. Reg.;
Muller, Cat. v. port,

STERRE (Dlowysius VAN DER) werd in bet dorp Engelen , in het land van Heusden , geboren , en daarom door
Haller amedicus anglus" genoemd. Hij teekende zich med.
doctor, oefende eenigen tijd de genees- heel- en verloskunde
nit in Holland , doch vertrok naar West-Indie. Hij was een
vriend en geestverwant van Bontekoe en liet in 1682 te
Voorstelling der noodzakekkheid der keizer.
Leiden drukken
lijke 8nede. Benevens eene verhandeling van de teling en baring
en in 1687 eerie Verhandeling der genees- en heelkundige prak.
ti/ken 81eunende op de ondervinding van verscheidene aaninerkingen.
Ook gaf bij Epistolae duae de generatione ex ovo , nec non
Artist. 1687 8..
de monstroruin productione.
Praktijk der Medicijnen, Sendbrieve2z.
Verhandeling over de teeling der kinderen 12..
In 1688 was hij op het eiland Curacao en schreef aan
Bontekoe een langen brief , niet zonder tooi van verwaande
geleerdheid , over het eigenaardige der zeeziekte. Hij overleed
in 1691.
Zie Titsingh, Diana, bl. 150, 190, 224, 226, 451, 452,
665, 775, 776; Cypria , I. p. 159, 174; Bontekoe, over de tegen,
Banga, Gesch. d. Geneesk. , bl.656; Hallernatuurlijke gezwellen
Meth. , p. 378 , 396, 749, B. Anat. , T. I. p. 688; Chir. , T. I.
p. 451; Abcoude, bl. 204.
STERRE (CORNELIS PALLAAS VAN DER), nit een adelijk
geslacht te 's Bosch geboreu , werd licentiaat in de godgeleerdheld en den 19 Maart 1609 gegradueerd kanunnik. Hij was
sedert 1620 ponitencier des bisdoms van 's Hertogenbosch,
toen hij in 1623 het ambt van aartspriester aanvaardde. Hij
overleed den 4 Junij 1640.

Zie v. Gils en Coppens, N. Beschrijv. v. h. Bisdom van 's Bosch
bl. 4.
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STERRE (JoANNEs CHRY8OSTOMUS VAN DER) , in 1594 te
Bo=ch geboren , work onder de geschiedscbrijvers van zijn
tijd genoemd. Bij overleed te Antwerpen den 23 Julij 1652
als abt van St. Michiels abdij aldaar.
Zie v. Gils, Meyer Menorieb. , bl. 186 ; Verwoert.

STERRENBERG (JAN), een Groningscb scbilder,, die op
eene stoute wij2e , plafonds en kamerstuk ken , goed geordonneerd en geestig van vinding, vervaardigde. Oak schilderde
hij portretten o. a. van Leeuwen Willem Graaf, waarnaar Petr us
Aeneae eene gravure vervaardigde.
Zie J. C. Weyerman; Kramm.
STERRINGA (Julys), van 1685 tot aan zijn overlijden in
1724 predikant te lioornbergum , sch reef :
Animadversiones philoloyico-sacrae in Pentateuchum.
Leovan.
dine 1659 4. .
.Zie Eekhof f, de stedel. Bibl. te Leeuwarden ,

bl. 204.

STERRINGA
) gaf in bet 'kilt
Afbeeldiny der Heerlijkheid Friesland in haar
Grietenijen. Leeuw. 1718 fol.

30 Ojzondere

STEUR (ARNOLD of W1LLEMSEN) werd omstreeks 1583 te
Antwerpen geboren , begat zich in jeugdigen leeftijd in de orde
der Dominikanen en werd door zijn overste als tnissionaris
naar Groningen gezonden. Hier geraakte hi; in 1642 in heattenis. Na zijn ontslag bleef bij tot zijn dood (den 9 Februarij 1669) als missionaris werkzaam in ons vaderland. Hij
schreef een klein boekje getiteld : de lelie der maaydelijke
kuischheid. Ant, 1629.
Zie Paquot, T. IL p. 128; Glasius, Godgel. Nederl.
STEUR (GERRIT VAN DER). Van dezen is ons niets bekend
dan dat bij kunstschilder te Alkmaar was, en dat hij strandyeziyten schilderde.
Zie Houbraken, Lev. d. schilders, D. IL bl. 199; Kramm.

STEVEN VAN HOLLAND of STEPH ANUS HOMANDICUS beroemd stempelsnijder uit de 2de helft der 16e eeuw.
Hij vervaardigde penningen met de beeldtenissen van Cornelis
van .Nleyerop, Walter van TJler, George, grant van
van Egmond, A. van Blockland enz. Ook vindt men
zijn naam op eenige gedenkpenningen van koning Sigismund
August van Polen. Hij hield zich eenigen tijd in Engeland op , ten minste men vindt medailles , waarop personen nit
dit land zijn afgebeeld.
Zie lmmerzeel.

STEVEN (WILLEN) , den 22 November 1796 te Peebles
aan de Tweed , 20 mijlen ten zuiden van Edinburgh geboren ,
bezocht de hoogeschool van die plaats , verkreeg den 5 April
1823 den graad van mr. in de vrije kunsten en waving van het
kerkbestuur van Schotland in last om in de Schotsche kerk te
Rotterdam tot hulp van den hoogbejaarden leeraar dr. Ande rson op te treden. Drie jaren later (8 Maart 1829) werd hij
tot diens opvolger gekozen en in 1835 sloeg hij een beroep
naar de hervorrnde Engelsche kerk te Amsterdam at. In 1839
werd bij tot house-governor in het George-Herold's hospital,
een opvoedings gesticht te Edinburgh benoemd en in 1845 tot
predikant der kerk en parochie vim Trinity-college in de hoofdstaat. Hij overleed den 2 April 1857 in den ouderdom van
62 jaar. Hij was doctor in de godgeleerdheid , honoris-causa ,
door de Leidsche hoogesehool benoemd , lid der mats. van
Nederl. Letterk., der society of antiquaries of Scotland en geassocieerde van de Glasgow and Clydesdale-statistical-society.
Hij sehreef :
ike hiRtory of the Scottish church Rotterdam,
benevens
de daarachter volgende Notices of the British churches in the
Netherlands; en het ten slotte ook daaraan toegevoegde : Brief

view of the Dutch Ecclesiastical Establishment-Edinburgh,
London and Rotterdam 1833 8.. m. platen.
.History of the _High-school of Edinburgh 1849 kl. 8 °.
Progressive Geography. Edinb. 1841 8..
Memoir of George Herold, with the history of the hospital
foundet by hem in Edinburgh and an accourt of the Heriot
foundation schools. Edinburgh 1845 kl. 8°.
Zie Kunst- en Letterb.
V. Ned. Letterk. 1857.
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Zijn wader was een
STEVENS (PALAMEDES PALAMEDESZ)
Vlaming , die een kunstenaar was in het vervaardigen van
kroezen , koppen en vazen van agaat , jaspis , porphier en andere
kostelijke steenen. Hij woonde te Delft, (loch zijn noon werd
te Londen geboren terwijl hij rich aan bet hot van koning
Jacob ophield. Hij ontving echter zijne opvoeding te Delft
en bleef daar wonen tot zijn dood. Hij had eigenlijk geen
meester en vormde zich alleen door het naschilderen van tafereelen van Jezajas van de V elde, wiens trant hij bleef
volgen in bet afbeelden van ruitergevecht , kampementen en
decgelijke. Zijne zedigheid maakte hem steeds ontevreden
over zijne kunstwerken , die echter geen groote verdiensten
badden. Hij overleed te Delft in 1638 in den ouderdom van
31 jaren. Zijn portret door Anthoni van D ij c k geschilderd , is door Pontius in koper gebragt.
Zie Inimerzeel.
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STEVENS (ANTHONIE PALAMEDESO oudere broeder van
den vorige, die in bet St. Lucas gild te Delft kwam en in
1673 voor de laatste maal hookiman van dit gild was. Hij
schilderde gezelschapsstukken en wachthuizen , die , ofschoon
van mindere gehalte clan dergelijke van Jan Leduc, (loch
veel fraais , behaaglijks en verdienstelijkr in effect , ordonnantie
en schilderingen bezitten. Vroeger was zijn kunst weinig
gezocht, doch I min e rz eel verkocht en stuk van hem voor
I 300. Goede en gave schilderijen komen zeldzaam van hem
voor.
Zie Immerzeel.

STEVENS (JoHANNEs), een Hollander van geboorte , die
zieh te Londen vestigde , en aldaar in 1722 overleed. Hij
schilderde kleine figuren en landsehappen , in den trant van
van Diest.
Zie Fiorillo, Geschichte der Mahlerey in Grotbrittannien ;

Kram m.

STEVENS (JOSEPH) , omstreeks 1815 te Brussel geboren ,
schildercle , volgens Nagler, huisselijke tafereelen.
Lie Nagler; Kramm.
STEVENS (RICHARD) schoon een Nederlander van geboorte ,
beoefende de beeldhouw - , bouw - , schilder - en stempelsnijkunst,
ook in gesteente , tijdens koningin Elisabeth , in Engeland.
graaf van Sussex,
Dc Gra' tombe van Thomas it
kamerheer der koningin en vijand van haren gunsteling Le y
°ester, in de kerk te Boreham , is zijn boofdwerk. Zijne
schilderijen zijn o. a. in bezit der familie Lumley, o. a. een
van John lord Lumley, met bet jaar 1590 beteekend. Zijne
medailles zijn zeer schoon , dock zeldzaam.
Zie Kramm.

STEVERSLOOT (LAuRENs vAN) in 1672 geboren , was
predikant te Altena , Gouda (1713) in Leiden , waar hij in
1736 stierf. Iiij beoefende de poezy en sehreef:

Onsleifeliike helden op den zeegenwagen van hun geloof.
Leyden 1720 2 du.
Mengelstoffen. Leyden 1728 4°.
Over Jonas op Rijm. Leyden 1731 4°.

De zalige vPrwaytiny van Gods kinderen en
Kort onderwi js. Hamb. 1704 4°.
1V odig onderwijs. Leyden 1729 8°.
Jeruzalem en Zion Ole dankdag over de vreede in digt over
de woorden van Psalm CXLVII vs. 13 en 14. Uyt. 1697 4°.
Zie Brans, Kerk. Reg., bl. 50, 67, Naamlijst van predd. te
Leiden; Kobus en de Riveeourt; Witsen Geysbeek, B. A. C.
, D. V. bl. 333.
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een der uitstekendste geleerden van zijnen
STEVIN
tijd , wiens naam met gulden letters in de geschiedboeken der
Vereenigde Nederlanden staat aangeteekend , werd omstreeks
bet midden der 16de eeuw te Brugge geboren. Ofschoon de
biographen het langen tijd oneens zijn geweest omtrent het
juiste tijdstip zijner geboorte , zoo blijkt het echter uit de
jongste onderzoekingen daaromtrent , dat hij in het jaar 1548
het levenslicht zag. Hij was voor den koophandel bestemd en
werd, om daartoe te geraken , als boekhouder en kassier te
Antwerpen op een kantoor geplaatst , later verkreeg hij eene
betrekking bij de financier' in het vrije van Brugge , in welke stad
hij den 16 Alaart 1571 als lid der rederijkkamer Heilige
Geesters genaamd , werd opgenomen. Omdat men hem vrijdom
van bier-accijns weigerde , verliet hij zijne geboortestad , begaf
zich naar Middelhurg en vestigde zich vervolgens te Leiden,
alwaar bij in 1581 vvoonachtig was bij Nicolaas Stochius,
rector der Latijnsche school. Den 16 Februarij 1588 vindt
men hem opgesehreven als student in de letteren aan de
hoogeschool aldaar .). In 1590 vertrok hij naar Delft en
vervolgens naar den Haag. Zijn eerste werk Tafelen van
intresten, mitsgaders de constructien derselver gehcalculeert ,
Antwerpen 1582, opgedragen aan de regering der stad Leiden,
verbreidde zijn roem, zoodat prins Maurits hem aannam als leer-.
meester in de door hem geliefkoosde wiskundige wetenschappen ,
en twee aanzienlijke ambten toevertrouwde , te weten dien van
kwartiermeest generaal des legers van den st.t en van eerste
opzigter over 's lands waterbouwkundige werken. Zijne verdiensten werden door den prins, zooals ook door eenige buitenlandsche vorsten , op hoogen prijs gesteld , en am ze alle in
het licht te stellen , .o ons bestek te buiten gaan ; men
behoeft slechts zijne ii Wisconstige gedachtenissen, inhondende
't ghene daer hem in gheoejent heeft de dowel. hoochg. vorst
en heere Maurits van Orangien enz. Leiden 1608" te doorbladeren om er een denkbeeld van te verkrijgen. Dit werk is
in het Fransch vertaald onder den titel: Oeuvres mathematiques
de Simon Stevin de Bruges , par Albert Girard S'amilais math&
maticien. A Leyde 1634. Het blijkt uit dit boek dat Stevin
in alle takken der wis- en werktuigkunde bijzonder ervaren was,
en men aan zijn scherpzinnig vernuft verscheidene nuttige nitvindingen te danken heeft ; wij noemen slechts de volgende :
Hij vond o. a. door berekening welke betrekking er bestaat
tusschen magt en last bij evenwigt op een hellend vlak , en
maakte hieruit op , dat drie krachten , welke op hetzelide punt
werken in evenwigt zullen zijn , wanneer derzelver rigtingen
evenwijdig, en hare vermogens evenredig zijn aan de drie
zijden van eenen regthoekigen driehoek. Daarin lag het beginsel van ontbinding en zamenstelling der krachten , gelijk dit
later in het parallelogram van krachten in alle leerboeken over
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de werktuigkunde is Ontwikkeld geworden. Op dezelfde wijze
heeft hij ook zeer veel gedaan voor de leer van het evenwigt
der vloeistoffen en aangetoond , dat de druk van eene vloPistof
alleen afhankelijk is van hare hoogte , en dat die druk zich
gelijkmatig in idle rigtingen verspreidt, daardoor bepaalde hij
natuurlijk tevens den druk van vloeistoffen tegen de zijtvanden
der vaten , waarin zij besloten zijn , wtlke verschilt , naarmate
men dien druk wil bepalen voor verschillende plaatsen van die
zijwanden. St evin is in 1620 overleden , doch men weet
niet waar. De stad Brugge heeft ter vereering zijner groote
verdiensten een standbeeld voor hem opgeligt en eene medaille
geslagen.
Zie ,T. C. Voorduin, Laudatio S. Stevini, Ga. 1823 4°.; Val.
Andreas, Bib!. Belg. , p. ; Foppens, Bibl. Belg., T. II. p. 1102;
0. Delepierre, Resume' biographique .sur S. Sievin, par un Brugeois. Brug. 1840 8°.; F. V. Goethals, .Notice historique sur la
vie et les ouvrages de S. Stevin de Bruges , suivie de remarques sur
le Doduens par P. J. van M eer bee ck. Brux. 1841 , port, 8;
Sy 1 V. van de Weyer, S. Stevin et M. Dumortier. Nieport (London)
1845 12, Brux. 1845 12 °.; L. A. I. Qu ete let, S. Stevin. Brux. 1845
8 portr.; J. Del afin, Notice sur la vie et les ouvrages de S. Stevin.
Amst. 1846 8 5. portr. ; N. N. Steiche n , Mornoire sur la vie et les
travaux de S. Stevin. Brux. 1846 8 °. ; Notice sur S. Stevin. Gand.
1846 8°. ; A. J ng hels, Notice historique sur S. Stevin. Bruges 1840
12°. ; Notice historique sur S. Stem , suivie des notes Biographiques
des hornmes illustres dont les statues , bastes et medallions decorent la
g7 and place de la Ville (de Bruges) h l'occasion des files inaugurates
(de la statue de S. Stevi n). 8ru. 1844 12, Nouvelle appreciation
du Ode de S. S. a l'etranger in Biblioph. Beige, VII. 443; S i mon
Stevin, Helleniste in Mess. Belg. , XVI. 115; De la Pierre,
Biogr. de S. S. in Ann. I laudr. occid. , I. 286 , VI. 172 ; P. Van
Doys e, S. Steam, naer Voorduins bekroond we,. Brux. 1846 8°. ;
Over Simon Steam n , David Ortiens , mr. Adriaan Anthonissen , .Tan
Adriaansz. Leeghwater , ingenieurs en .Tohan &floret, schilder in list.
Gen. Kron. 4". 79 , 137 ; Simon Stevin en zijn geslacht in Nav.,
I. 365, II. 43, 165; Witsen Geysbeek, Woordenboek der zarnenleving ; Kok, Vaderlandsch Woordenboek; Nieuwenhuis,
oordenboek van kunsten en wetenschappen , le uitgaaf het aanhangsel ;
nieuwe uitgaaf; van Kampen, Beknopte geschiedenis der letteren en
welenschappen in de Nederlanden , I. bl. 326 , III. hi. I I I , 115.-12 ,;
V an Cappelle, Geschiedenis der wetenschappen , Amsterdam 1821,
en den Navorscher,, I. (1851) bl. 365 ; Collot d' Escury, Hollands.
roem, D. A. II. hi. 158 ;De Zeilwagen van S. S. in Eendrage, I. 70 ; C appelle, Maurits en Stevin in Bijdr. , hi. 283; Siegenbeek,
Gesch. d. L. H., D. II. bl. 150; Verwoert, Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr. ; A bcoude; Poggendorff, Biogr.
Hwb. , H. 1009; Baur; Jocher; Cony. Lexie. Biogr. Univ. ; Bigr.
gene, mod.

STEVIN (G) schreef
Burgerlijck leven 8°.
Lie A bc oud e, Aanh., bl. 205.
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STEVIN (H) is schrijver van

Wiskonstigh Philosophisch bedrijf 1668 fol.
Beginselen der Weegkunde 1686 4°.
Gonde kelen. Amst. 1726 8°.
Zie A bcoude, Naamr., bl. 348.
STEVIN (KAREL) worth gezegd schrijver te zijn van
Veltbouw of Lantwinninge. Arnst. 1627 fol.

Sterkte , bouu, en leegermetingh door Spil•sluysen en nieuwe
manier. Botts 1617 fol.
Vorstelijk boekhouden fol.
Zie Abcoude.
STEVIJNS (F.) is dichter van Vrengdezang over de MenschLeyden 1 632 fol.

wordinge van Jezus Christ..

Zie Abco u de, .Naanir., bl. 348.
STERTHENIIUS (ENocH) in 1603 als proponen te Axel beroepen , vertrok van daar naar Zierikzee in 1614 , in 1615 naar
Middelburg. Zijne overkornst ging met eenige moeite gepaard.
Hij huwde Joha n n a de M aech t, welligt eerie d.chter van
,Jan de Ma ech t, den tapijtfabriekant te Aliddelburg , uit
wiens werkplaats de vermaarde tapijten in de staten•kamer der
abdij alkornstig zijn. Hij overleed den 7 Mei 1626.
Zie Scharp, Gesch. enz. v. Axel, D. II. bl. 226; van de V el d e,
hi. 205 ; Janssen en v an
Tweehonderdj. .Tubelleest v. Zierikzee,
Dale, Gesch. cn Oudheidk. BO, D. 1V. bl. 226.
STEW A ART (JAK0B) is waarsehijnlijk de schrijver zelve
van Antwoord op den gesupposeerden brief, geschreven door den
heer Eagel aan den heer Jakob Stewaart z. j. (1688) 4°.
Zie v. Door n in ck, Anon. en Pseud., no. 238.
STE WECHIUS (GoDEscALcus) in 1551 te Heusden geboren ,
was zeer ervaren in de rotneinsche geschied• en oudheidkunde ,
leerling van Go ezeliu s en hog!. te Pont-a-Mousson. Hij
overleed in 1586.
Men heeft van hem:

Comment. in El. V egetium de re militari.
Collectanea ad libros stratagematum Sex. lulii .Frontini.

Antv.

1585 L B. 107 4°.

Quaestiones et conjecturae in Apuleji Opera. Typis Plant.
1586 8° .

.Electa in Arnobii adversus Genies lib& VII. lbid ap. Trognas 8 °.
De particulis Linguae Latinae.Colon.typis Birckmanni. 1580 8..
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. , p. 296; Foppens, BibL BeigT. I. p. 377; Saxe, Onorn., T. III. p.438; AnaL, p.652; Sweer-
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tius, Alt. Belg. ; Crenio, Aimadv. phila ;
BibL , T. I. p. 175; Scaligerane Secunda.,

Fabricius, Hist.

STEYN (ADRIAAN VAN), dichter uit de 2de helft der 17e eeuw.

Men heeft van hem :
Be puntige pad in de wapenen , of de 8tapel nieuwe puntdichten. Rotterd. 1669.
Lammert Meeze of klucht van de Melckboer.
.
Delft H ey ndrick Rooleer 1 66 1.

Geveyn8de bedelaar of herstelde liefde , 61ij - eyndendspel.

Aid.

1661.

Den volsiandigen minnaar , kori8p. Aid. Jac. Dircksz.
Plantenburgh 1662, alle op blaauw papier.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. bl. 333;
Catal. der Tooneelspel van W Henkes, n°. 278; Cat. d. Maats. v.
Ned. Letterk. , D. 1. bl. 198 , 199.

sTE YN (GERARD)
schreef

Liefhebberij der rekenkunet, zijnde een ver8amelinge van examen
over de rekenkunst , op verschillende vacunte 8choolineester8
Plaatsen voorgevallen waarin veele kunstige , nuttige en zeer
vermakelijke guctestien der rekenkunst gevonden worden met een
Aanlianysel van L' xamenstukken enz. in 4 °. 2 dn. Enkhuizen
1718-1750.
Zie Abcoude, Tweede Aanh. , bl. 144.
STEYN (PIETER) , zoon van Adriaan Steyn, burgemeester van Haarlem 1 ) en Johanna Pa tij n , werd in 1706 te
Haarlem geboren , genoot het onderwijs van Eduard van
Zurek aan de Latijnsche school , studeerde aan de Leidsche
hoogeschool , werd in 1729 secretaris zijner geboortestad en
in 1735 , in plaats vim zijn overleden vader, lid van de vroedschap. Hij bekleedde vervolgens de verschillende betrekkingen
van schepen , burgemeester , gecommitteerde raad en ter admi1 ) Dit geslacbt is een der oudste regeringsgeslacbten van Haarlem
Frederik J aco bs e Deyman was reeds in 1538 schepen aldaar
en is de eerste die wij vermeld vinden. Vele leden hebben daarvan
aan de stad zeer groote diensten bewezen en door liefdadige stichtingen , hunnen naam vereeuwigd. De klemzoon van Frederik was
Jan Deyman, proviander in het beleg van Haorlem 1572. Zijn
broeder Arent was in 1590, zijn neef Willem was 1577 burgemeester. De laatste van het geslacht dat niet lung heeft bestaan ,
is Pieter Deyman, geb. 1579, zoon van Frederik 1611
burgemeester te Haarlem , en van Cornelia Matth ij sd r. Hij
was raad in de vroedschap en schepen , en overleed 3 Februarij
1640 , trouwt 1609 Maria Utatter en liet 2 dochters na, 1. Margaretha trouwt Cornelis Sy 1 vius , burgemeester te Haarlem
1683 enz. 2. Ili a rir trouwt Jacob Steyn, burgemeester to Haar-

lem 1668, geeomnitteerde ter staten•generaal 1676 ens.

1007
raliteit , totdat hij in 1749, in plaats van mr. Jacob Gilles,
tot raadpensionaris werd gekozen. Hij bediende dit ambt 22
jaren met grooten lof van naarstigheid , doch in rustige tijden.
Hij bewees groote diensten aan de geldmiddelen van Holland,
welk gewest niet mindere verpligting aan hem clan aan een
zijner voorgangers heeft. Het benoemen van de comrnissie tot
het onderzoek van het verval en der middelen tot herstel der
geldmiddelen in 1750 was zijn werk. Bij van W ij n vindt
men een belangrijk overzigt van dit rapport. Het nieuw stelsel
van belastingen was vbornarnelijk door hem bewerkt. Hij was
een groot bevorderaar der wetenschappen , sedert 8 November
1759 curator der Leidsche hoogeschool , directeur van de
Haarlemsche maatschappij en beschermheer van het Haagsch
dichtkundig genootschap. Hij huwde (1) M aria A driana
Denyssen, (2) Cornelia Schillinger, wed. van Daniel
Deutz de Jong e. Bij geen van beide verwekte hij kinderen. Hij overleed 5 Nev. 1772. Zijn grafstede wordt in bet
koor der Groote kerk in den Haag aangewezen door een zeer
fraai opschrilt van J. van Spae n. Men vindt zijn portret
bij Wagenaar, D. XX bl. 338.
zie .Nederl. .Taarb., 1772; Wagenaar, V. B., D. XX. ;
Schets van het leven en karakter van P. Steyn in Nederl. Bibl.
1774,
D. 1. St. I bl. 105; Seheltema, Staatk. 2Vederl ; Siegenbeek,
Gesch. d. Leidsche Hooges., D. I. bi. 278, 279, D. II. 156, 157,
T. en B., hi. 23; van Kampen, Vad. karakterk. , D. II. bl. 244;
Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Riveeourt;
Muller, Cat. v. portr.
STICH TENA AR (P.), dicbter uit het laatst der vorige eeuw,,
vervaardigde patriotische dichtstukjes.
Zie v. d. Aa.
STICKEL (BuReKHARD) in 1541 te Stutgard geboren. Zijn
vader , ook Bur ck hard geheeten , was kamerraad in S t u tgard en overleed den 14 April 1564. Zijne moeder heette
Anna, doehter van Jacob Furdener von Richtenfeld,
voogd te Stuttgard , geboren in 1508, gestorven 29 Junij 1571
Hij diende van 1568-1570 en 1582-1584 in de Nederlanden.
Zie verder: Buekhard, Stickels Tagebuch 1566-1598 Heraus
gegeben von dr G. von Kau,sler vicedirektor des K. Haus-und Staatsarchivs in Stuttgart. Stuttgart 1868.

STIERHORT of STIERHOLD (DEsIDERius) was omstreeks
1660 te Leiden als kunstgraveur werkzaarn. Een kopij van
de Calvarienbery naar Lucas van Leyden , is fraai gevolgd ,
doch minder goed het portret J acob B6 hate , naar N. van
Wend gegraveerd.
Zie Kramm.
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ST1FFRY (CHHIsTiAAN DE GRooT) den 7 April 1746 te
'S Huge geboren , werd in 1769 predikant te Mijdrecht , in
1777 te Zwammerdam , in 1781 predikant en boogleeraar te
Maastricht, van waar hij , wegens de tijdsomstandigheden , in
1797 naar Schoonhoven vertrok. Hij was in vroeger tijd een
werkzaam lid van het Schiedatnsche genootschap vliii vobnaakt
in welks Poeve van Poezy , twee stukjes van hem voorkomen :
Uitbreidiny van den 150 Psalm en Lijkzanyen op Baas. en
Jonathan8 dood. Hii overleed den 14 April 1829.
Zie v. d. A a, N. B. 4. C. Wb.
STIGTENIUS (H.) , schreef :

Satan8 verantwoordiny weyens de lasieriny en verdraaijing
van de cc/in/ten van Coccej.. Amst. 1659.
Zie A bcoude, Kaamr., bl. 348.
ST1KKE (A DatAAN). Heer van Breskens , dichtte in het
laatst der 17e eeuw. In 1689 gal hij Lol der zotheid en
sedestrijd. llij vereerde den ildam8appel van .1 an van der
Veen met een dichtstuk. A. M oo n en roemt , in een
bijschrift op eene afbeelding van A. Sikke door Ter Bo rgh
geschilderd , zijn aardiyk dick tivnseel.
Zie v. d. A a , N. B. /I. C. Woordenb.; Moon en, Pazy, bl. 672.
STINSTRA (JoHANNEs), zoon van Simon Johannes
Stinstra en Trijntje Gooitjens Braam, werd den
10 Augustus 1708 te Harlingen , waar zijn vader houthandelaar was, geboren. Op de Latijnsche school zijner geboorteplaats enoot hij het onderwijs van Rinse Nieuw kerk,
Tamtnerus Visscher, Stephanus Wassenaar en
Cornelius van Thiel, bezocht vervolgens de hoogeschool
te Franeker,, en in 1735 werd hij predikant bij de doopsgezinde
gemeente te Harlingen en bleef daar, schoon hem op onderscheidene
tijdstippen , zelfs nog in hoogen leeftijd Amsterdam en Haarlem
werden aangeboden. HU was een man die aan rijke kennis
een helder hoofd , eenen scherpzinnigen geest en een vroom
hart paarde , vooral was hij als prediker geliefd. Noeste ijver
ma, hem evenzeer worden toegekend , als warme belting.
stelling in zijne societeit , welke aan zijne diensten en werkzaamheden in meer dan een opzigt hooge verpligting had. Het
lag geheel in den aard zijner opleiding en betrekking dat
Stinstra aan de zijde der milddenkende godgeleerden stond,
welke zich tegen de helft der vortge eeuw meer lieten gelden

en hij vele aanzienlijken , ook bij prins Wilem IV, beechen.
ming en genegenheid vindende, door de overgroote meerderheid der hervormde leeraars met onvermoeiden ijver werden
bestreden. Ligtelijk werd men in die (Wren van kettersche
gevoelens , vooral van Sociniaansche heschuldigd. Ook de Har-.
linger leeraar ondervond dit. Hadden de Friesche predikanten
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reeds vroeger de beschuldiging van Socinianismus tegen de
Doopsgezinden in dat gewest doen hooren , in 1738 bragt
Wy br a ndus van Ass en, predikant van de Knijpe, een scherpe
aanklagt op de classis van Leeuwarden tegen zijne doopsgezinde
atribtsbroeders te dier plaatse in en werden deze , volgens het
Friesche kerkregt , eerst door hen voor den grietrnan , later voor
de afgevaardigden van de staten ondervraagd waarvan het gevolg
was dat zij onbekwaam werden verklaard ow voor hunne geloofsgenooten te prediken. Op eerie buitengewone societeitsvergadering
werd over het belang der gemeente te Knijpe geraadpleegd ,
en eindelijk besloten te haren behoeve een wijdloopig verzoekschrift aan de Friesche staten in te dienen. Stinstra
was de steller van dit gewigtig en scherpzinnig stuk. Deze
deductie , in 1740 ingeleverd , vond grooten tegenstand. De
pennen van onderscheidene hervormde godgeleerden hielden
zich bezig met het stellen van tegenschriften. Aller aandacht
was op Stinstr a gevestigd , wien men weldra schier algemeen hield voor een voorstander en verdediger der Sociniaansche dwalingen. Nog nicer werd deze op hem gerigt toen
hij vveinig tijds later zijne vijf predikation over de natuur
en gesteldheid van Christ. koningrzjk , onderdanen , kerk
en yodsdienst uitgaf (1741). Nu sprak men op de classikale vergaderingen bijna bij uitsluiting over S tin stra en de
Socinianen. De synode van Bolsward , belast bet burgerlijk
gezag in te roepen , doch niet bij de regering van Harlingen
waar Stin str a zoo geliefd was maar bij de gedeputeerde staten
van Friesland. Deze besloten zijne gemelde leerredenen door
alle classen van Friesland en de theologische faculteiten van
onze 5 hoogescholen te doen onderzoeken. De slotsorn van
dit onderzoek was voor den Harlinger leeraar zeer ongunstig.
Bij de talrijke stemmen , die zich tegen hem deden hooren ,
was er slechts een in zijn voordeel. Het was die van den
hoogleeraar V enema; doch deze zou welligt het offer zijner
onpartijdigheid zijn geworclen , indien hij geenen trouwen be
schermer in prins Fr iso had gevonden. Gaarne zou de verdraagzame vorst ook Stinstra behouden hebben , maar de
Friesche staten verboden den Harlinger leeraar , zonder hem
gehoord te hebben , bij besluit van 13 Januarij 1 742 , te prediken totdat hij zich zou gezuiverd hebben. Zich voorstander
eener algemeene verdraagzaambeid betoond hebbende , moest
hij zijne daaromtrent uitgesproken meeningen , als strijdig met
de landswetten , herroepen. Zijne vijf predikatien mogten Diet
meer in Friesland worden uitgegeven. Zeker is het, dat S t i nst r a zich zoowel in zijne deductie als in zijne vijf predikatien
als een zeer vrijzinnig denker en warm voorstander van milde
verdraagzaamheid had leeren kennen. Even zeker is het Miter,
dat men hem geweld moest aandoen om de ingebragte beschuldiging van Socinianerij daaruit te staven. De meesten waren
64
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echter toenmaals zoo tegen alle Nmoderatie", gelijk men het
noemde , ingenomen , dat zij daarin alles , wat srnaad en verderfelijk was , zagen. Bovendien gelooven wij met de geschiedschrij vers der Nederlandsche hervormde kerk , dat de Harlinger leeraar te voorzichtig zou geweest zijn , indien hij al
Sociniaan geweest ware , zulks in dien tijd openlijk te doen
kennen. Vruchteloos waren echter alle pogingen door de Friesche
doopsgezinde societeiten en door zijne gemeente aangevoerd om
de staten tot verzachting te bewegen. Evenwel bleef Stin stra
zijne plaats in het bestuur der broederschap behouden en Harlingen onvervuld. In 1748 wilde men Stin str a, op gezag
van het in beweging gebragte yolk , wederom op den kansel
voeren , doch zich tot gehoorzaamheid aan 's lands wettige
regering verpligt achtende , vveigerde hij zulks. Het liep tot
1757 aan voordat hij in 2ijne bediening hersteld werd. Nu
vloeide hem van alle zijden lof en eer toe. Op den Frieschen
landsdag noodigde men hem zelfs uit om eenige zondagen te
Leeuwarden te prediken. De aanzienlijkste edellieden en eigengeerfden vvoonden in groot getal zijne leerredenen bij , die
met algemeene toejuiching werden gehoord. Zoo leefde hij ,
geacht , nog eene reeks van jaren , en overleed den 8 Jan.
1790 in hoogen ouderdom , niet alleen bij zijne gezindte , maar
ook daar buiten den lof nalatende van een regtschapen en verstandig man geweest te zijn.
Hij gaf in het licht:
Leerreden over de onregtvaardigheid der sluykerift.
Hart.
1739 4..

Vijf predikatien over de natuur en gesteldheid van Chrishis
koningrzjk. Han. 1740 8°.
Gedagten over den brief van J. v. d. Honert T. H. Z. Hart.
1.142 8°.

.Remonstrantie aan de Ed. Mogenden heeren Staten van
Friesland. Amst. 1742.
Fier en twintig leerredenen, die geregeld maandelijks bij
Van der P1 aat s het licht zagen. 1746 4..

Vraagen over den godsdienst tot onderwijs der jeugd geschikt
door de leeraren der Christekke doopsgezinde gemeente Se Harlingen, in 1751 en later herdrukt.
Dude voorspellingen aangaande den Messias en derselver
openbaaringe opgehelderd en toegepast op den Heere Jezus en
ztjn Evangelium, in eenige leerredenen , 3 dn. Hart. 1779.
Overzetting van zestien predikatien over zeer gewichtige stoffen
door Jacob Forster , Harlingen 1737 , en Predicatien over
versch,eidene stolen van J. C la r ck e XI dn. 1739-1749, voorts
van Richardsons Clarissa of de historie van een jonge 'Mier
waarin de gewigtigste 6elangen des gemeenen levens vervat zijn.
Harlingen 1752 , 1753 8 dn. 8° uit het Engelsch.

Waarechuwing tegen de yeestdrzjverij vervat in een brief aan

de Doomezinden in Friesland. Hurl. 1750. in het Franseh ,
Engelsch en Hoogd. vertaald.
Zie de uitmuntende monographie van C. S ep p , getiteld : .1ohannes
Stinstra en zijn tijd , eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en
school in de 19e eeuw. Amst. 1866 2 dn. ; Glasius, Godgel. Ned.;
Blaupot ten Cate, Gesch. der Doopsgez. in Friesland , bl. 185,

210 very. 236 , 327 very. In bijlage 14 wordt een veertigtal geschriften tegen S t ins tra gerigt , opgegeven ; Ypey, Gesch. d. christel.
kerk in de XV file eeuw, , D. IX. bl. 149; Ypey en Dermot.,
Gesch. d. fiery. berk , D. III. bl. 455 very.; Nieuwenhuis; Ver.
woert; Kobus en de Rivecourt; Abcoude, Naanzr. , bl. 348.

' STINSTRA (PIET.), den 16 December 1747 te Harlingen geboren, bezocht de Latijnsche school zijner geboortestad en later die
van Alkmaar , waar hij bij den rector E. W. Higt inwoonde. Na
(liens dood (1762) keerde hij, ter voortzetting zijner studien, naar
Harlingen terug. In 1763 oefende hij zich te Franeker in de
Classische en Oostersche talen , wis- en natuurkunde , algemeeneen kerkelijke geschiedenis , wiisbegeerte , het natuurregt en de
natuurlijke godgeleerdheid. In 1766 knoopte hij kennis aan
met den geleerden J e r. de Bosch, toen hij op de kweekschool der doopsgezinden de theologische lessen bijwoonde.
Hij hield daar volgens gebruik eene Oratio de Hist. Eccles.
cognitione theologo inprimis necessaria, eene andere De negtecto
nostra actate theol. studio et de opal'no mali resarciendi mock
terwijl hij later eene dies. psychologica leverde : de ideis sinplicibus mente humanae non innatis , verum acquisitis.
In 1770 tot proponent aangenomen , nam hij in het volgend
jaar den dienst waar bij de Doopsgezinde gemeente te Franeker.
In 1786 weigerde hij het hoogleeraarsambt bij de Doopsgezinden
te Amsterdam en in 1800 nam hij afscheid van zijne gemeente
om zich geheel aan zijne studien te wijden. Hij werd in 1807
lid der Maats. van Ned. Letterk. en overleed den 18 December 1819 te Franeker.
,

Zie V erslag d. sraarl. vergad. d. Maats. v. Ned. Letterk.
1807
Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; K. en L. bode 1820,
I. 94; 1822, I. 72.

STINSTRA (GoETTsius) onderscheidde zich , in den aanvang
der 18e eeuw , als een kundig geneeskundige te Harlingen.
STIPRIAAN VAN LUISCIUS. Zie LUISCIUS.
STIRTEMIUS (JoHANNEs), eerste rector der Latijnsche school
te Batavia.
Zie J. A. v. d. C h ij s , De Lat. scholen te Batavia.

STITZINGER (E.) schreef :
Bereidingen der reagentia in de pharmacopoea Batava voorkomende met aanmerkingen en verklaringen der verschijnselen ,
welke er bzj het reageren plaats h,ebben. Amst. 1807 8..
Scheikundige verhandeling . over het met loodstof bezwangerde
regenwater , of hanclleiding bij de beproeving van hetzelve, met
64.
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het liquor probatorius Wirtembergicus , het liquor probatorius
.Ha'hnemanni in het aqua hydro-sulpharata.
Atnst. 1807 8 ° .
Zie Holtrop, p. 338.

STOCHIUS (NicoLAAs) , omstreeks 1534 te Recklinghausen
1556 rector der Latijnsche
school te Leiden en overleed den 25 September 1593. Hij
was zeer bevriend met Just us Lipsius en huwde Adelaide
Venboot. Waarsehijnlijk was Nicolaas Stochius, secretans der weeskamer te Leiden , zijn zoon.
Hij schreef :
in Westphalen geboren , werd in

Mellificium duplex , e media Philosophia petitum, alterum
continen8 eleyantissima alterum vero gravissimos Aphoris.
Moe, eeu sententias. L. B. 1591 12°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p.
Foppens, Bibl. Belg.,
T. II. p.921; Gouthoeven, Chr.,
Philel. Timarete n, Collectio Monum., p. 84; Paquot, Mem. , T. I. p. 246.

STOCHIUS (HENDRIKus) werd als proponent in 1735 te
Ridderkerk beroepen , in 1736 predikant te Grootebroek , in
1744 te Enkhuizen , waar hij stied.
Hij gaf in het licht :

De heer der Opstandinge geopend en betoogd in XXIV Leer.
redenen. Enkhuizen 1761 4°.
Zie Arrenberg, Naaml., bl. 495; Veeris en de Pauw,
bl. 197.

Vern. Kerkel. Alphab.,

STOCK of STOCKIUS JACOBSZ. (ANDREAS) , in 1590 te
'S Hage geboren , werkte mede aan het werk Academie de Gerard
Thibault d' Anvers , in 1628 verschenen vvaarvoor hij 3 groote
platen heeft gesneden. Zijne prenten komen zeldzaam voor.
Kr am m noemt or eenige , die in zijn bezit zijn , zooals het
portret van Petrus Snayers naar van D ij c k , de portretten
van Hans Holbein, Lucas van Leyden en Albrecht Durer, ,
Graaf Willem Lodewijk van Nassau in veldheers kostuum , van
'
, voorts de maand
Eva Prlieg , genaamd Besje van Meurs
Maart naar Johannes Wildens, de Aanbidding der Herders
naar A. Bloemaert, Abrahams offerhande naar P. P. Rubens
Anatomi8ch auditorium te Leyden, naar Jacob de Gheyn,
een prentje in J. Burchhoorn 's Nieuwe wereld vol Gecken ,
ook teekende hij zeer goed.
Zie Immerzeel, Kramm; Muller, Cat. v. portr., no. 6307.
STOCK (IGNATIUS VAN DEN) schilder , teekenaar en etser,
bloeide omstreeks 1670 en 1680. K r amm beschrijft eenige
zijner etswerken zooals _Een Landschap met boeren en boerinnen
voor op den weg enz. beteekend Ignatius van den Stock
,

pinxit et sculpsit ; Ben Landschap met boomen aan een breale
risky e4n met water , n bij een rivier enz. Acht stuks

1013
zijner etsen werden op de verkooping V erst ol k van So elen,
te Amsterdam in 1848 voor f 41 verkocht.
Zie Nagler, Immerzeel; Kramm.
STOCK (Rim) schreef:
Van de waare boetvaardigheid of stenzmen van Johannes de
Dooper. Campen 1625 8°.
Zie A bc ou de , Naamr. , (Aanh.) bl. 205.
STOCK (JOHANNES VAN DER) nederduitsch dichter uit de
18e eeuw. Men heeft van hem:
Jaarzang bij de Haarlemsche .Rederijkkamer z. j. of pl.
Klankdicht en Gelukwensch aan den heer Noortzoikk.
Grafschrift op den thesaurier Noortzoijck.
Hij kotnt ook voor
in Pannassus Kunstkamer.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Wb. ; Heringa, Naaml., bl. 80;
Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk.,
D. III. hi. 124.
STOCKE (JOHANN. VAN D. Of VAN DEN)
een der
47 kunstenaars , die in 1656 een nieuwe Ulmer van Pic
tura te 's Rage oprigtten. 1-lij beoefende het vak van vogelschilder.

-

Zie Kramm.
STOCKE (LE0NA-ttpus) sehreel :

Redevoering over de Ileerlajkheid der Natuur.
Utrecht 8°.
Verhandeling over de yalziekte.
Aid. 8°.
Redevoering over de voornaamste voorwerpen• der natuur- en
bespiegelende ontleedkunde. Aid. 1740.
Zelfkennis of Redekundige bespiegeling van den nzensch. Aid.
1758 8°.
Berigt wegens de keelziekte en scorbut.
Aid. 1759.
Over de kwtjnende ziekte der Nederlandezs.
Aid. 1764.
Redevoering over het nut der wilsbeyeerte , nevens drie zamenspraken tusschen Pluto en Epicurus. Aid. 1772.
Zie Arrenberg, hi. 493

Abcoude, 3de Aank. , bl. 30.

STOCKIUS (A.) de Jove , gal in het Licht:
Geneeskundige Verhandeliven. Enkhuizen 1733 4 . .
De streelende speelpop naakt uitgekleed.
Enkh. 1734 4°.
7,ie Abcoude, 3de Aanh., bl. 30.
STOCKMANS of STOKMAN (BERNAitpus), uFraneoysche
sehoolmeester in de vermaerde stadt Dordrecht'', gaf aidaar in
1589 eene Arithmetica uit, die hij aan de regeering der stad
opdroeg en herhaaide maien o. a. in 1622 te Middeiburg herdrukt werd. Cornelis van Nieurode gaf eene nieuwe
uitgaaf van dit werk met de noodige verbeteringen, en in 1637
Abel Wassen a e r, rekenmeester te Utrecht eene derde nu
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met een tafelken
van nieu curieus gecorrigeert ende verbetert
owl te rabatteeren op sukken tijt ofte intrest men beqert,
later
meermalen o. a. te Gouda 1644, 1655 herdrukt met portr.
Ook heeft men van hem Corte ende eenvuldighe instructie om
lieffelijcken ende bij hem selven sonder eenige meester ofte onderzoiis te keren cilleren. Differencien van de Corenmaten, van
niews oversien en verbetert door 0. S. Boeije.
Zie S ch ot el , Volksboeken ,
25 en aanteek.

D. I. bl. 270 en Illustre school , bl.

STOCKUM (W. P. VAN), schoolmeester in het burgerweeshuis en voorlezer in de Groote kerk te 's Hage , dichter nit
het laatst der 18e eeuw gaf in 1786 Proeve van godgekerden
Bijbeldicht voor kinderen, in 1795 Naged. en Grafschrift
op J. Munnekemoolen, in 1807 Grafschrift voor D8. Abr.
Bowie,
Zie Heringa. Nacinzl. v. dichters , bl. 79, 80.

STOEKER (J. F.) trad nog jong in het Waldeksch regiment in Nederlandschen dienst , en woonde als kadet onder()dicier den veldtogt tegen den Franschen in Vlaanderen bij.
Hij vertrok als luitenant met de troepen , door de republiek
naar Kaap de Goede Hoop gezonden , nam deel aan den veldtogt der Franschen in Spanje en keerde in 1814 naar Nederland terug. Achtereenvolgend klom hij op tot den rang van
generaal-majoor. In 1831 voerde hij als kolonel het bevel
om eene brigade der 3e divisie , en maakte zich de onderscheiding van den prins veldmaarschalk waardig. Hij was
ridder der beide Nederlandsche orde en overleed te Utrecht
den 8 November 1837.
Zie Bosscha, Neerl. Heldend. , D. 111. bl. 331 , 352; V er woert;
Kobus en de Rivecourt.

STOELWIJCK (WouTER VAN), doopsgezinde , schreef :
Ben troostelijcke vermaninghe ende seer schoon onderwijsinghe
van het lijden en de heerlicheyt der Christenen.
Ghedr. in 't j.
d. H. 1558 8°.
Zie Nevin, d. Doopsgez. schrijv. , bl. 101 , Rogge, Geschriften
betreffende de Ned. lierv. kerk , bl. 85.

STOFFE ( ). Op eene kunstverkooping komt van hem voor :
Twee batailles van eene schoone compositie en goede behandeling.
Zie Kramm.
STOK (JACOBUS VAN DER) , in 1795 te Leiden geboren ,
was een leerling van A. J. Best ers, zette zich te Amsterdam neder en zond vac; zijner kunststukken op vele ten
toonstellingen. Zij stelden zomer- en winter landschappen
voor, goed geordonneerd en fiks geschilderd , hehaaglijk van
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kleur. Zijne dochter maakte zich als bloemschilderes verdienstelij k.
Zie Immerz eel.
STOKADE (NicoLAAs DE HELT), in 1614 te Nijmegen
geboren , was een leerling van zijn schoonvader Marten
R ij ckaer t. Na eenigen tijd landschappen geschilderd te
hebben , viel zijn keus op bijbelsche en mythologische onderwerpen , meest alle met levensgroote beelden. Om zich in dit
yak te bekwamen , bezocbt hij Italie en hield zich vele' jaren
te Rome en Venetie op. Op zijn terugreis bezocht hij Parijs,
waar hij den titel van hofschilder verkreeg. Ook de koningin
van Zweden en andere potestaten en edelen vonden yea behagen
in zijn kunstwerken. Immerzeel zag een behangsel door zijn
penseel beschilderd met levensgroote beelden , voorstellende
het Toilet van Pallas. Op het koninklijk paleis te Amsterdam
heeft men van zijne hand boven den schoorsteen van 's konings
kamer een Joseph met zijne broederen in Egypte.
Op het
slot Zuilen, bij Utrecht , bevindt zich een groot stuk van
zijn penseel , voorstellende hoe Venus met haren gulden wagen
nedergedaald, Adonis wellustig omhelst, alles levensgroot , goed
geteekend , doch geheel en al zonder overeenstemming van
kleur. Aan het wulfsel der slaapkamer van Louis Trip,
was een schilderstuk , waarop Jan V os een lofdicht vervaardigde. Ook vervaardigde hij er anderen op de schilderstukken
in bet Trippenhuis , toen aan Hendrik Trip toebehoorende.
Hij schilderde ook portretten , en heeft geetst. Kramm vermeldt eenige zijner etsen, ook zijn er in het prenten-kabinet
der Leidsche Hoogeschool. Hij beeft zijn eigen portret geschilderd , door S. de Jode gegraveerd. Hij overleed in 1669.
Zie Houbraken; de Bie; Bryan Stanley; Immerzeel;
Kramm; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rive.
court, Vos, Gedichten, (Amst. 1726) D.I. b1.383, 387; Muller,
Cat. v. portr.

STOKE (MEL.). Men weet niets meer van zijn leven dan
dat hij de schrijver of liever dichter van eene Hollandsche rijmkronyk , en een klerk of geestelijken (in de opdragt zijner
kronyk aan Graaf Willem III noemt hij zich ffuwen armen
klerk" en te Utreeht geboren is. Zijne kronyk is hoogstwaarschijnlijk in 1303 begonnen en eerst in 1305 voltooid. Haar eerste
uitgever was Johan van der Does Amst. 1591 fol. Daar echter
deze druk , door een noodlottig toeval grootendeels verbrandde ,
verscheen er in 1620 bij H. van Wouw te 's Hage eene nieuwe
uitgaaf van. In 1699 gaf Cornelis van Alkemade te
Rotterdam ook in folio , eene derde uitgaaf met de afbeeldsels
der graven en gravinnen van Holland en aanteekeningen en
bijvoegsels. Ook verscheen in deze editie voor het eerst het
slot van het rijmwerk , met opdragt aan Willem III, waarin
de naam van M e 1is Stoke voorkomt, 't welk S cri v eri us
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ontdekt en in 1665 in zijne Toeteteen op het Gondsche kronykje had medegedeeld. Eindelijk leverde de groote taalkundige
B al thaz ar H uyd ecoper, de laatste en voortreffelijkste
uitgaaf, Leyd. 1773 3 dn. 8 . . Jammer dat de gesehiedkundige aanteekeningen van dezen uitgever , door zoovele valsche
stellingen , o. a. dat Holland nooit aan het keizerrijk leenroerig zou geweest zijn en door het als onecht verwerpen van
vele hoogst belangrijke Charters ontsierd worden. De geschiedkundige paradoxen van Huydecoper zijn echter zegevierend
wederlegd door Kluit in zijne Historica critica.
Zie Kluit, Hist. Crit. , passim, vooral T. I. p IX. p. 441; v a n
Wijn, fist. ilvoudst. bl. 277 volgg.; Huydecoper op Stoke,
D. III. 131. 446 volgg., Redend. V ad. Letter,: ,
D. II. bl. 14
(v. Wagenaar); J. Clarisse, berigt aangaande twee fragmenten ,
het eene van Maerlant , het andere van Meles Stoke in de Verh. d.
Maats. v. Ned. Letterk. , D. II. St. II. (Leyd. 1818 8°4 bl. 185 volg.
Schotel, Lev. v. Alkemade bl. 57-60, 290-296; De.. Comment.
de meritis B. Ruydecoper , p. 28-33; de Wind, Bibl. v. Geschieds.,
bl. 40 volgg. 510, 511; Siegenbeek, Gesch. d. Ned. Letlerlc. ,
bl. 20; van Kampen, Beim. gesch. der wetens. en lett. , D. I. bl. 113;
Collot d'Escury, Hon. roem , D. IV. (1) bl. 60, 61, 270, 279,
283, 284; Witsen Geysbeek, B. A. C. N. ; D. V.; Wi!.
lems, Gesch. d. Ned. letterk , Jonkbloet, Middeneeuws. dichtk.
Dez. Nederl. letterk. , D. I. bl. 302; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; YPeY,
Gesch. d. Ned. tale, D. II. bl. 353.

STOKRUYZEN (ABItAHAm) is clichter van Bet Leydse
Bierhuys , boertiy kluchtspel Leyden. Gedr. voor den antheur
1758 kl. 8°.
Op de bibl. d. Maats. van Ned. Letterk. te Leiden is yen
exempiaar met vooringeschreven koddige uitnoodiging van monsienr Louis Bernard, ten schouwburg iltegen Drink zegge
Dingsdag den 22 van Koolmaand 1774, ter vertooning van
het Leidsche Bierhuis, boertig klsp. door A. Stokhuizen , herbergier enz. fol.
Zie Cat. D. Ib. bl. 199; Witsen Geysbeek, B. 4. C. Woor.
denb. , D. V.

STOKKIUS (C.) Volgens Arrenberg, schrijver van
Algemeen Leerredenkundig froorclenhoek.
Am, 1742 2 dn. 4°.
Zie Naarnr., bl.

494;

A be o ii d e , bl.

549,

STOKMANS (AEGIDIUS) , den 12 December 1703 to Amsterdam geboren , werd in 1726 proponent , in 1728 predikant te
Knoliendam in 1742 te Goes, waar hij den 16 Mei 1765
overleed. Hij maakte zich door zijn uitlegkundige schriften

een grooten naarn.
Hij schreef behalve vele verhandelingen in de Amst. Ned.
Godyel. Geschied- Oudheid- Taal- en Letterki Bibliotheek.
Miscellanea sacra. Amst. 1737 12°.
Godyeleerde verhandelinyen over de rye der zeven hoo fddeuyden ,
volgens 2 Petr. 1: 5--7. Amsterd. 4°.
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Over het gelogf onzer voorouderen. Amst. 1734 8 °.
Redevoering over de lotgevallen der Heilige Schrift in Nederland en &mile overzetting. Amst. 1737 4°.
Gode elaande hand over de booeheit der inwoneren in drie
kerkredenen.
Godgeleerde verhandelingen over het bestemde, Itetgeen omtrent
Jerusalem aan het Joodsche yolk in den tijd van zeventig
weken gebeuren zoude en door Gabriel en Daniel verklaard is.
Daniel 1X: 21-27. 4.9.mst. 1748 8°.
Over de oorzaken van Christue kruiziging en dood nit Jezaia
LI1I: 5 en Psalm LXIX: 22. Amst. 1750 8°.
Twee kerkelijke Redevoeringen, waarvan de eerste handeld
over de Broederlijke liefde en de andere over de weldaad, die
in de H. Schrift genaamd word de geboorte van boven of de
wedergeboorte. Goes 1755 8°.
Davide laatste woorden of verklaring over 2 Sant. XXIII :
1-7. Amst. 4°.
Drie kerkelijke Redevoeringeu.
Goes 1756 4°.
Over Matt& XII: 14 en 1 Cor. XV: 4. Amst. 8 °.
Over de mjsheit, die van boven is, nit Jak. 111:
15-17.
Amst. 1759.
Verhandeling over Lukas 11: I , 2. Goes 1763.
Over de eerste moederbelofte 8°.
Van den Heylige Geest uyt het MV Capittel van Jezaias
in drie predikatien. Must. I 736 4°.
.Edens beeldspraak 8°.
Kerken eendracht gestaaft met Synodale voorechriften voor
alle Hervormde predikanten van 't vereeniyd Nederland eygenhandigd ondertekent , met reden uit de Heilige Schrift enz.
aangedrongen , ter afweeringe van inwendige verdeeltheden der
gemeente in Nederland door Hub. Piero= , nu uitgegeven door
Carp 1747 8°.
Kerkekke Redevoering vertonende de pligten der krijgslied,n
en hunne inlegering onttrent de ingezetenen nyt het loffelijk
gedragt van Davide mannen, bij Nabals schaapherders over
1 Sam. XXV: 15 en 16, Goes 1742 8 ..
Zie Glasius, Godgel. Ned.; Ab. Utrecht Dresselhuis, de
Ilerv. gem. te Goes , bl. 25; van Maurik. Naamr. v. Godgel. schrijvers Boekzaal 1765 van Julij ; Schotel, Kerk. Dordr. , D. II.
hi. 319; Arrenberg, bi. 494, 495; Abcoude, bl. 349, 2de
"Ian, , bl. 144.

STOKVISCH (HENDRIK) , in 1767 te Loenersloot in de
pro vincie Utrecht geboren , begaf zich op 17-jarigen leeftijd
naar Amsterdam om aldaar de teeken- en schilderkunst te
leeren. Eerst oefende hij zich op de behangsel-fabriek van
J. C. Schutsz en vervolgens naar de natuur in bet vak van
het landschap. Immerz eel stelt zijn sterfjaar in 1824,
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van Eynden en van der Willigen in September 1820,
Na gler in 1830 doch verkeerdelijk. 's Rijks museum bezit
van hem een Landschap met een jongen herder , koeijen, en
schepen. Zijn portret is naar de teekening van Caspar i door
door J. E. Mar c a gegraveerd.
Zie van Eynden en van der Willigen; Immerzeel;
Kramm; Kobus en de Rivecourt.
STOL (BAREND JOOSTEN) dichter in den geest van J a n
Luik en , Jan H uigen en anderen , in de eerste helft der
18e eeuw.
,

Zie v. 4:L A a, N. B. A. C. Wb.

STOL (SimoN), tooneeldichter uit den aanvang der 18e eeuw.
Men heeft van hem :
De ontrouwe weduw , klsp. Amst. 1712.
De gewaande kraamvrouw , blsp. Aid. 1712.
De bekeerde looneelspel &tater , blsp. Aid. 1713.
Klagt van Minerva aan Jupiter , tegens onwetenheid, Ilekeldigt , waaragter gevoegd is Jan Rook , verwelkomt in de Elizeesche velden van Joost van den Vondel.
kl. 8°.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. , D. V. bl. 339;
Cat. d. Maats. v. 1Ved. Letterk.,
Kobus en de Rivecourt.

D. lb. bl. 199 ; Verwoert;

STOLBERG (HENDRIK (mai VAN) namens den hertog van
Saksen in 1506 tot stadhouder
van Friesland aangesteld ,
'
overleed te Keulen in 1508. Hij word algemeen betreurd. Zijn
lijk is te Leeuwarden begraven.
Zie E ekho ff, Gesch. v. Friesland , bl. 133, 493.
STOLK (DAVID VAN) , in 1760 te Rotterdam geboren , diehter
nit het laatst der 18e eeuw , in den jeugdigen leeftijd van 26
jaren in April 1787 te Rotterdam overleden. Men vindt zeer
goede stukken van hem in de Lauwerbladen voor de zonen der
Vrijheid en in de Gemengde dichtproeven, na zijn dood , in
1788, door zijne vrienden it. H. Ha g ed oorn, B. Fr emery
en J. P. van Heel in het licht gegeven. Zijne Kenschets
van een' Predikant beslaat daarin de voornaamste plaats.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb.,

D. V. bl. 340.

STOLK (KoENRAAD) godgeleerde blijkens zijn Noodige en
nuttige schets der Gereformeerde Geloofsbelijdenisse.
Rot, 8 0 .
Ook beoefende hij de poezy.
Zie Heringa, Naaml. d. dichters ; Arrenberg, b1.495; Boddaert, Mengeld. (Middelb. 1761) bl. 98.

STOLK (K
) maakte verzen op de werken zijner
tijdgenooten , onder anderen op P. B oddaert , Nagelatene
Mengeldichten.
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STOLKWIJK STOLCKWIJCK of PETERS (CAsPAR)
pastoor der Groote kerk van Haarlem en overste van 't groot
bagijnhof aldaar, in 1601 of 1605 overleden , schreef
Vita .D. Petri Balingi , Presbyteri Harlemensis , in ecclesia Cathedrali a Geusio militecaesi , anno 1578, de quo Arnoldus Raissius VI Kal. Junii ad Natales Molani Libellus excu8248 est. Coloniae 1596 80 waarvan een uittreksel gevonden
worth in Molani Supplem. natal. Sanctorum Belga, a. d. 27 Maj.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p.
; Fop pens Bibl. Belg.,
T. I. p. 330; Paquot, Mm., T. IL p. 284; Oudheden
' van Kennemerland, bl. 266; Glasius, Godgel. Nederl.
STOLKER (ADRIAAN), in 1751 te Rotterdam geboren, werd in
1775 predikant bij de reinonstrantsche gemeente te Schoonhoven.
Tot de pratiotsche partij behoorende, zag hij zich genoodzaakt ,
na de keering van zaken in 1787 , zijn vaderland te verlaten.
Te Brussel , waar hij zich ophield , predikte hij , ten behoeve
zijner mede uitgeweken geloofsgenooten en van andere protestanten tot het jaar 1796, in hetwelk die gemeente zich ten
gevolge der oorlogsomstandigheden verstrooide. Nog in hetzelide jaar ward Stolker te Rotterdam beroepen , verkreeg
in 1826 zijn emeritaat en overleed den 2 Mei 1835. Hij
was een uitstekend beoefenaar der kerkelijke geschiedenis ,
vooral van zijn kerkgenootschap.
Zoo gal hij
H. Grotii Epistolae sex ineditae , ed. A. S.
L. B. 1809 8°.
De minayting der hervormden jeegens de overleeveringen ,
welken de Roomsche kerk aan het N. Test. gelii Welt , beteuyeld
Rott. 1795 8 0 .
door een leeraar der Remonstranten.
Sekten-geest , naar het hoogd. en opgedragen aan J. Scharp
ter gelegenheid van zijnen meal , voor de kerk. redevoering van
J. J. le Sage ten Broek , ter beoordeeling van den brief der
Rott. 1797 8°.
remonstrantsche oroederschap aan de prolestanten.
Belicht van de gemachtigden der remonstr. broad. , ter bevordering van derzelver nit- en inwendige belangen , ter nadere verklariny van de wife der vereeniging , welke door gem. limed.,
in haren genzeen gemaekten brief, aen alle de leer. en opzieners
der prot. gem. in Ned, bedoeld is. Met een voorbericht , behelzende aenm. over de tegenstrajdige beoord. van gem. brief, ver
dediging van denzelven vvn 4. S. Itott. 1799 8°.
Beantwoording eener vrage door sommige ongenoemde vrienden
van den Christ. godsdienst , bzj eenen briel voorgesteld aen A. S.
wegens de vrucht welke men in den tegenw. tzjd van de verkondiging der evang. aan de Heidenen en inzond. van de daertoe ,
door de bekende Lend. en Rott. maatschappijen aengewende
Rott.
pogingen , verwachten may door den voorgen. leeraar.
1799 8°.
Levensberigt van den _Eerw. C. Nozeman (1802) 8..
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Onontbeerkke bijlage tot de geschiedenis der Chr. kerk in
de 18e eeuw door A. rpey. Amst. 1809.
Arnsinius herdacht. Aid. 1816.
Prins Maurits geenszins de vijand, zijn broeder _Frederik
Hendrik de vriend der Remonstrant..
Aid. 1827.
BeZang van Gelderland, Utrecht en Holland bzj het afsluiten
van de Lek en de Geschiedenis van die rievier.
Amst. 1809.
Over een aannemellik en uitvoerlijk plan voor he daarstelkn
eener duurzame inrigting to he eenstemmig doen van regelnzaage meteorologische waarnemingen, in alle landen van _Europa
en de beschaafde streken der andere werelddeelen en het daaruit
achtervolgens opmaken van waarschijnlijke regelen aanyaande de
vermoedeliike weersgesteldheid onder gegevene omstandigheden
zoo in he algemeen, als voor ieder land in he bijzonder,
in
1826 door het Bat. Genoots. te Rotterdarn met goud bekroond.
Libertas vindex Sarvatus (A. S.) aan, den eerw. P. van der
Breygen Paauw, en den schrijver der Bibliotheek van Theol.
Letter/c. Leyd. 1808 8°.
Liberlas vindex servatus (A. S.) aan den Recensent ook den
recensenten,. Leyd. 1808 8°.
Zie J. Tideman, Rem. Broederschap, bl. 46, 56 , 125, 147 ,
156, 286, 301, 351, 352, 374; Nieuwenhuis (Aanh.); Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Glasius, Godgel. Nederl. ;
Rogge, Rem. Geschrift.; van Doorninck, Anon. en Pseud.,
no. 2735, 2736, 2975.

STOLKER (P.) was medewerker van het Saturdays Kroeypraatie, (Rott. 1787) Waarschijnlijk is hij dezeifde met den por- .
tretsehilder van dien naam , van wien o. a. een portret van Steven
Hogendijk, stichter van het Bat. Genoots. van Proefonclerv.
wijsbeyeerte bestaat. K ram na zegt dat hij een zoon is van
Jan Stolker.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., no. 1787; Kramm.
STOLKER (JAN), portretschilder , in 1724 te Amsterdam
geboren , oefende zich onder J. M. auinchard in het
portretschilderen. Na negen jaar zich te 's Hage met schilderen van portretten en familiestukken bezig te hebben gehouden,
vestigde hij zich te Rotterdatn , waar hij zich als behangselen sieraadschilder bekenci maakte. Ook schilderde hij , (loch
netter , binnenituisjes en vervaardigde teekeningen , meestal
portretten naar voorname meesters. Op eene verkooping in
1781 kwamen 155 Schildersportretten voor , alle door hem op
koperen plaatjes in het graauw geschilderd , eene coliectie die
1'800 opbragt. Ook heeft hij geetst. K r a in m noemt eenige
zijner etswerken op. Hij huwde Geer tr ui v an der Kr ui f
en overieed in 1785 te Rotterdam.
zie van Eynden en van den Willigen; Imrnerzee

K r a mm; Muller, Cat. v. portr. , Inleid. bl. XXXVII ; Sammlung
etc. v. Sternberg Mandessiteid, Dresden 1840 , B. II. n0. 4126.
—

1021

STOLKWIJK (CAsPAR) geboren te Stolkvvijk , was pastoor
te Haarlem , prior der bagijnen en apostolisch notaris. Hij
schreef eenige Latijnsche werken.
STOLL (J.) schreef :
Afbeelding en beschriiving van alle cicaden en wantzen:,in de
Amst. 1780 4°.
vier werelddeelen zich bevindende.
STOLP (JAN), geboren te Monnikendam in October 1698
een ambtloos doch geletterd burger te Leiden , maakte bij
uitersten wil in 1753 aan de Leidsche akademie f 11000
ten einde om de twee jaren nit de rente , een gouden eerepenning nit te loven , ter waarde van 1250 , voor de beste verhandeling over eenig onderwerp tot staving van den natuurlijken
godsdienst of van de geopenbaarde zedeleer. Daarbij rnogt
men niet letten tot welk kerkgenootschap de schrijver behoorde.
Acht hoogleeraren der gemelde hoogeschool zouden over de
ingekomene verl3andelingen uitspraak doen , en, indien er gelden
overschoten , zou men die besteden tot het aankoopen van
boeken welke in de Acad. bibliotheek niet gevonden werden.
Len aantal keurig bewerkte stukken , vooral dienende tot beschaving van het ongeloof , heeft men aan deze inrigting te danken.
zie Siegenbeek, Gesch. d. L. H.
STOLTE (J. H.) gaf in het Halt :
Beschriiving der wanschapen teeldeelen en waterdeelen van
een man en een werktuig dienende om de pis op te vangen.
Zwolle 1770 4°.
STOM of STOMME (MATTHius), in 1643 geboren, leerling
van Jules Orlandino (Guilio Orlandini, de Parma).
De galerij te Dresden bezit van dezen meester :
Ituiterij , die door een krajgsbende heenrukt.
Reizigers , die door struikroovers , in het midden van een
diepen weg , worden beroofd.
Ontscheping van troepen , onder de bescherming van een aan
het zeestrand gelegen fregat.
.Een Ruitergevecht; alle kabinetstukken.
Zie Kramm.
STOM (H. DE) , mogelijk een verkorting van STOMME.
STOMME (J. J. D.) , portretschilder uit de eerste helft der
17e eeuw. Mat th am graveerde naar hem het portret van
Samuel Maresius.
Zie Effigies et vitae Profess. Acad. Gron.; Kram m.
STOMPWIJK (ADRIAN'. HENRICUS) schreef den IX Februarij 1759 uit Kampen :
Epistola Elymologico-Philologica ad virus's clarinimwn Janson
Dan. ab. lloven. L. B. 1759 8°.
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STOOP (DIRK) , waarschijnlijk omtrent 1610 te Dordrecht
geboren , bezocht Lissabon en reisde in 1662 als hofschilder
in het gevolg der Infant van Portugal naar Londen. Reeds
op jaren gekomen , keerde hij (1678) naar zijn vaderland terug ,
waar hij in 1678 overleed, doch niet, gelijk sommigen beweeren , te Utrecht. Hij muntte uit in het schilderen voor ruitergevechten en in andere ordonnantien in paarden bestaande.
Hij was niet minder vermaard als etser. Zijn Gezigt op Li88abon ,
bij Bar t ic h onbekend , werd met f 23 betaald , een stel van
12 prentjes met paarden gold op de verkooping van den Grave
V on Fri es f 40. De door Nagler omschreven etsen zijn
ook door IC ramm vermeld.
Zie van Eynden en van der Willigen; Imm.erzeel;
Kramm.

STOOP (D.) , dichter, gaf in 1795 Zanyen voor de Jaarl.
uitd. v. prifzen aan kinderen van minvermoyende Ouder8. 's Hage 8°.
STOOP (J.), kunstschilder , volgde den schildertrant van
Bloemen en Michiel Carr. Volgens Kramm werd
hij genoemd wegens zijn goed koloriet , zijn geestig penseel en
zijne kennis van licht en bruin.
STOOP (JAN PIETER) , broeder van Dirk, in 1612 geboren. Hij beoefende betzelfde kunstvak als deze en hield zich
gelijktijdig met hem te Londen op. In het voormalig kabinet
van Winkler te Leipzig was een voortreffelijke Veld8lay van
hem. Op de verkooping van van der Marck te Leiden
1773 was van hem (doch met J. Stoop beteekend) een uit cal op de belegetaar8 over een bruy voor eene 81ad.
Zie Kr atam.

STOOP (N.) of de Oude Stoop. Sloet vermeldt van hem
Paarden en beelden in een yrot. Van Eynden en van der
W ill igen zagen oude teekeningen met waterverw op perkament geschilderd die waarschijnlijk van hem , den stamvader
van alle Stoopen zijn.
Zie Sloet, Cat., D. I. bl. 80; van Eynden en van den
Willigen; Kramm.

STOOP (PIETER). Zie STOOP (JAN PIETER).
STOOP (WILLEM VA.N DER)
in de eerste helft der 17e eeuw.

,

een glasschilder te Utrecht

Zie Dodt, Archief, III; Kramm.

STOOP (DIRK GERBRANDSZ.) , afstammeling van een aanzienlijk geslacht te Dordrecht. Hij was er in 1587 en 1588 acht.
Balen meldt het volgende nopens hem : a Hij was een van
de luitenants , als - de twaalff Borger-vaandels 1585 , eerst wer-
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den opgericht , die in 1589 op elf zijn gebracht in Dordrecht:
en als 't Engels krijgs•volk , welk in bezetting lag van Geertruydenberg (1588) bet op een muyten stelde , hebben die
van Dordrecht , als haar aangelegen zijnde,, van stadswege
gecommitteerd mr. Joes de Menin , pensionaris en den
voorsz. Stoop uytten Achten der gemelte stede omme aan
d'Engelsen te verzoeken , dat eenige uytten haren te Dordrecht
wilde zenden, welke de zaak zooverre brachten , dat de Engel
sen zulks beloofden en deden. Toch die stad werd opten 9
April 1589 aan Parma verkocht." Hij huwde 1 Maria de
Witt Fransdochter 2 Henrica de Jonge Jacobsdochter.
Zie Baten, Beschrijv. v. Dordr., bl. 1245 , 1246 , waar ook de
genealogie der familie Stoop voorkomt.
STOOP (WILLEm) , nit hetzelfde geslacht, was schout van
Dordrecht , bij gelegenheid van het verschil tusschen zijne
hoogheid Willem III en de regeering van Dordrecht , over
de nominatie der goede luiden van .,.4chten werd door het
hof te 's Hage ontboden , en terstond in zijne bediening geschorst.
Zie Holt. Merc 1684; Wagenaar, V. , D. XV.bl. 260-264,
278.
STOOPENDA AL (DIRK WILLEM) , tooneelschrijver.

Men heeft van hem :

De Comeet , klsp. n. h. Elgd. van A. W. Iffland. Amst. z. j.
Het Alliantie feat op het dorp , klsp. met zang.
Aid. 1797.
De twee briefjes , klsp. u. 't Hgd. van Anton Wall.
Aid.
1797.

Eduard en Rosalla of de gedwarsboomde Echtvereeniging ;
&8p. (niet vertaald). Aid. z. j.
De veertig dukaten in duiten veranderd , of het gestrafte
Biigeloof ; blsp. met zangstukjes. Aid. 1800.
Dalmanci , of de zeldzame ontdekking ; trsp. met zang. Aid. z. j.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. ,

D. D. bl. 199, 200.

STOPEND A AL (BAsTIAEN) , graveur , waarschijnlijk omtrent
1620 , doch volgens Nagler na 1650 en volgens Kramm
voor 1636 gehoren , was een man van buitengewone begaafdheden. Hij gaf een aantal etsen in het licht met voorstellingen van dorpen en buitenplaatsen langs den Amstel en de
Vecht , ook een twaalftal met beeldjes en dleren. In den at!as
van B1 a a w komt ook een Gezigt op Napels voor , uit 2 bladen
in piano bestaande. Ook is de Vloot die den Prins van Ora*
naar Rngeland voert , Hugo Allardt exc.
van zijne band
(1688). Hij graveerde ook de Rovers en de Postkoets, de
Rover8 in een hot en de Kalkoven, waarschijnlijk copijen naar
Visscher.
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STOPENDAAL (DANIEL) , teekenaar en graveur , omstreeks
1650 te Amsterdam geboren. K r a in m vermeldt van hem :
Het Erasmus beeld te Rotterdatn in Hollar s trant bewerkt ,
in gr. f. ; De begrafenis van den .Adiniraal de Ruyter te Amsterdam in fol. ; eenige platen in Bran dt, Leven van de .Ruyter
Amst. 1701 ; Stadhui, Nieuwekerk en Wag te Amsterdam,
Amst. 1715 ; Gezigten in de Hotstede Clingendaal bii '8 Gravenhage 36 bl. in fol. en 4°, De zegepralende Veal van
Utrecht tot Hayden 98 hi. in fol. Oblong.
Zie Immerzeel; Kramm; Nagler.

STOPENDAAL ( H.) , is schrijver van
Beschrzjving van alle de plegtigh,eden des geuuleests van het
diaconie- oude-vrouwen- en kinderhuis. A inst. 8 0 .
Zie Arrenberg, bl. 495.

STOPENDAEL (SEBASTIAEN)

is dezelfde met Daniel

Stopendael.
STOPPELAAR (JOAN DE), dicbter geboren den 31 ulij
1757 te Oudenbosch , proponent onder de classis van Leiden
1781 , predikant te Bunschoten 17 September, te Schipluiden
1782, te Steenbergen 1786, te Goes 1786, te Gorkum 1795,
waar bij overleed den 3 Febr. 1800. Zijn ambtgenoot en vriend
Ad r. Man d t heeft na zijnen dood in 1801 zijne gedichten
uitgegeven , versierd met zijn portret.
Zie ab. Utrecht Dresselhuis, de herv. gemeente te Goes ,
XXXI; Witsen Geysbeek, B. A. C. Wb. , D. V.

STOPPENDA AL Pz. (L.), dichter uit de tweede helft der
18e eeuw. Men heeft van hem
Lierzang ter inwijding van het nieuwgebouwde orgel in de
Groote- of St. Stevens kerk te Nijmegen.
Middeib. 1776.
Het geluk. 1805.
Het Nieuwjaer of de verzoende gelieven , trsp.
Amst. 1801.
De Kermisvreugd, of de Triomfeerende lie/de, trsp. Aid. 18028°.
De Lusiade , bevattende de ontdekking der Indien door de
Portugezen in X zangen. Middelburg. 8°.
Poezy. Middelb. 1781 8°.
Indiaansche fabelen en vertelsels. Middelb. 1782.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb. ; Cat. d. Maats. v. 1V ed.
Letterk. , lb bl. 206; Arrenberg, bl. 495.

STORCK (ANToNIE) schreef :
Rott. 1761
Verhandeling over de cieuta of dolle kervel.
2 stukjes 8..
Beoeffenende Geneeskunde , ten dienste der dorp-chirurgijns
vertaald door G. ten Ilaaff. Rott. 1787 2e dr.
Zie Arrenberg, bl. 495.
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STORK (ABRAHAM) de Oude , zeeschilder , in 1650 te Amsterdam geboren. Men stelt zijn bloeitijd omtrent 1689. Het
Haagsch museum bezit van hem een Zee8trand en een Stille
zee. Op Bra am camps verkooping gold zijn Stil water f 150
zijn Stadsgezigt aan den Rijn f g00 , zijn Woelend watertje met
8chepEn en 8chuiten met de pen en dun gewasschen , op de
verkooping van de Vos [22. Hij heeft ook geetst. B a rtsch
geeft de beschrijving van 6 zijner prentjes met Land en
Strandgezigten , die bijna nooit voorkomen. Hij heeft zijn
eigen portret geschilderd.
Zie van Eynden en van den Willigen; Immerzeel;
Kra mm.
STORK (JAcoB). Op Catal. van Hoet, I. 3b komt van hem
voor cen Italiaan8ch Rijngezigt door hem en Abraham
Stork.
STORK (JAN). Op Catal. van bet komt van hem voor
een Rijngezigt vol werk f 37 en op dien van Ter Westen
worden twee stuks Rijngezigten f45 vermeld.
Zie Kramm.
STORK , STORCK , STORCH (ADoLF) gaf in 1665 te Amsterdam J o h. Prey otijars componendi medicamenta in het licht.
Zie Jocher.
STORM (H.) zette M. 4nnaeu8 Lucanu8 in Nederland8ch
rijmdicht over. Amst. 1640 8°.
Zie Witsen Geysbeek, t. a. p.
STORM ( ). A bcoude vermeldt van dezen :
Oorlog der Grieken en .fionzeinen,
1617 4°.
Burger- en Romeinsche oorlogen 8°.
Zie Naamr bl. 349.
STORM (mr. LAMBERT. Dommueus), den 25 Maart 1792
te Breda geboren , was er gedurende een aantal jaren burgemeester en voorzitter der arrondissements-regtbank en afgevaardigde van Breda ter vergadering der staten-generaal. Hij overleed
den 3 Junij 1859 in de zitting van de tweede kamer der
staten-generaal, juist toen hij het woord gevoerd had nopens
het wets-ontwerp , betreftende het Limburgsche Bond8 contingent.
Ben hevige aanval van eene hartziekte , waaraan hij sedert
geruimen tijd lijdende was , maakte plotseling een einde aan
zijn leven. .Hij was een volksvertegenwoordiger in den vollen
zin des woords. Zijne overtuiging , gegrond op onderzoek en
ervaring was zijne eenige leidsvrouvv. Niets kon hem daarin
doen wankelen. Hij was even ontoegankelijk voor gunstbetoon
als verheven boven smaad en miskenning." "Het belang van
het vaderland ging bij hem bovenal. Z66 was hij in de jaren
toen er moed toe vereischt werd op hervorming aan te dringen,
65
-

-
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z66 was hij na de volbragte staatshervuraiing. Hij bt,hoorde
v66r 1848 tot die kleine miskende partij , die verbetering onzer
staatsinstellingen als eerste behoefte erkende niet Om) , mar
deze langs alle wettige middelen trachtre in het Leven te roepen.
Hartevriend van Luza a en Thorbecke, stand hij met hen
en anderen in die dagen aan de spits der voorwaarts strevende
rigting. Geen wonder dat hij ander het negental behoorde ,
dat in 1844 het uitgewerkte voorstel der grondwetherziening
deed , dat toen gesn3oord in stede van afgewezen , grondslag,
en kern is gebleven van de herziening van 1848 met welker
voorbereiding ook hij door konirw Willem II werd geroepen
in de staatscommissie van 17 iaart. Na de voibragte herziening vinden wij den waardio. en veteraan der constitutionele
partij steeds een wakend oog houden
op de uitv -aering en toe
b
passing der berziene grondwet in den geest , die bij hare zamenstelling voorzat , en kantte hij zich met ernst en kracht tegen
elk paging om van dien milden geest af te wijken. Vijand
van letterknechterij en gewrongen uitlegging bezield met een
open zin voor at hetgeen aan onze venieusvde instellingen
duurzaamheid en wortel in bet volksleven kon geven , heeft
hij zonder ornmezien , en onverschillig wie ministers waren ,
zijne constitutionele beginselen en overtuiging gehandhaafd ,
tegen al wat hij ats inbreuk daartegen beschouwde. Hij behoorde tot het parlementair geslacht , om bet zoo uit te- drukken , der F ock ern a's, Wad n's en van Nese n's, die vast
bij hun stuk bleven , wat ook random hen henen wisselen mogt.
Boven alles blank uit zijne innige godsdienstige verdraagzaamheid zijn ingeboren zucht tot toepassing van regt voor alien,
in den opregten verbeven zin des woords. Exclusivisme was
een wanklank in dat edelaardig gernoed, (la vrijzinnig was
niet uit convenientie , of gedreven door tijdelijk belang , mar
door liefde voor de vrijheid en voor de waarheid , door een
hoog bezef van menschenmin en van een ondeelbaar Nederlandscbap. Dat bezef is hem tot den laatsten snik bijgebleven , want hij stierf onder de bestrijding van hetgeen , naar
het hem voorkwam , afwijking van den grondwettigen regel
van gelijkheid van lasten voor alto ingezetenen was." Zijn
lijk werd naar Breda gevoerd en op de R. C. begraafplaats
Zuilen , ander Prinsenhage den 6 Junij ter aarde besteld.
mr. .1. A. Kerstens hield bij het geopende graf een sierlijke
kernachtige rede , waarin hij. de verdiensten van den zoo waardigen volksvertegenwoordiger schetste , van hem die in moeijelijke staatsomstandigheden zijn woord gestand bleef en rondborstig altijd voor zijn gevoelen uitkwam.
Zie N. Rott. Cour. 8 Junij 1859.
STORM (WILLEm) studeerde te Leiden, werd predikant te
Heynenoord , Leiderdorp , Delft en Utrecht, war hiji der, 9
Februarij 1845 werd bevestigd en den 29 Maart daaraansol-
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genden overleed. Na zijn dood gal zijn ambtgenoot L. Mere
in het licht C'edachtenis opgedragen (Lein de gemeente vas'

Utrecht , met viertal leerredenen voor haar gal/Widen door his(14:
leetaai 19 aSorm. Utrecht 1845 8°.
4'64
Zie GedacAtenis enZ.
STORM DE GRAVE (CoRNEws MARDius), den 4 Dec.
1794 te Hattem geboren. Den 26 Jan. 181 5 als k4det bij
de htissaren in dienst getreden , maakte hij, als zoOdanig den iel&
togt in Fiankrijk mede. Den 17 Dec. 1817 Werd hij eerste luiten.
bij de infatiterie', 16 Junij 1821 bij de kniassieis Oiergeplaatst.
Hij bleef daarna voortdurend bij de artillerie dienen , Watirbij hij
den 31 Dec. 1852 den rank van kolonel-kommandant van het.
le reg: dragonders verwierf en den 12 Mei 1856 op pensioen
werd gesteld. Als ritmeester narn hij deel aan de krijgsverrigtingen tij dens den Belgischen opstand. In 1830 stond hij
bij het mobiele leger , in 1831 woonde hii den tiendaagschen
veldtogt bij en bled tot 1834 bij het mobiele leger. In 1816
werd hij tot ridder der Militaire Willemsorde en in 1849 tot .
ridevanNl.LuwbenomdHijsvrlteBU
den 15 Dec. 1871.
Zie Dagbl. v. 's Gray. 20 Dec.

STOUPE of STOUPA (JEAN BAPTrsTE) , omstreeks 16'20
in Grauwbunderland geboren , werd , na voleindigde studien ,
predikant bij de Waalsche gemeente te London en kwam in
achting bij Cromwell , die hem tot eene zending naar Frankrijk
gebruikte om de gevoelens van Mazarin omtrent de hervormden te polsen , waarvan de uitslag was dat de protector begreep ,
dat er ten hunnen voordeele niets met de wapenen was uit te
rigten. Na Cromwell 's dood trok Stoupe andermaal near
Frankrijk en wist zich in de gunst van den koning te dringen,
die hem tot luit.-kolonel bij een regiment Zwitsers aanstelde ,
in welke betrekking hij in 1672 in ons vaderland kwam en
de tocht naar Zwammerdam en Bodegraven bijwoonde , die
zich kenmerkte door barbaarsche wreedheden aan , de onschuldige bewopers. Hij moet zich hierbij onvoorzichtig en gansch
niet 4eldhaftig gedragen hebben , gelijk ook zijn gedrag te
Utrecht , viaar hij tot de bezetting behoorde , met zijn rang
niet strookte , daar hij nit de boekerij een vuil gedicht ligtte
van den Lat. redenaar de la Casa, door Voetius daaraan
geschonkeil. Gedurende zijn verblijf aldaar , gaf hij een berucht
zeldzaam boekje , getiteld : La religion de8 Hollanclai8 repre-

sentere et , plutsieur8 lettre8 &rites par etc. a un pa8teur et . profe88eur en,. Th,eologie a Berne , Utrecht 1673 , ook dat jaar te

Keulen iiitgekOinen. Het bestaat tilt 8 brieven en is ook in
het Ned. tiitgegeven te Amsterdam in 1673. Hij klaagt daarin
o., a. ovei., de nienigte van sekten in Holland, en bijzonder
die van S'p 1 n 0 Z a , aan Welke de viije tengel gelaten werd ,
terwijl geen Holl. kerkelijke moed of kundigheid bezat , om
65*
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die ketterijen te keer te gaan. Collot d' Escury noemt
dit onbeschaamden laster. Hij sneuvelde in 1692 als brigadier
in den slag bij Steenkerken.
Zie P. H of sted e , Bijzonderheden over de H. Schrift, D. I. bl.
313; Navorscher,, D. II. bl. 171, 200, 228; Rogge, Bibl. d. Contrarem. Geschriften, bl. 256.
STOUT (FRANs) , kolonel ter zee , wiens droevig einde op
44-jarigen leeftijd in proza en in poezy beschreven is in de
Javascge Courant van 12 en 26 Jnnij 1819. Zijne weduwe
Catharina Geldtsligter overleed te Batavia 13 Sept. 1819.
STOUW (JOAN), te Utrecht geboren , bloeide in het midden
der 18e eeuw. Hij was een uitstekend dichter. Zijne gedichten zijn meest alle verspreid. Afzonderlijk gaf hij een Feestzang
bij gelegenheid van het eerste eeuwgetijde van het boekverkoopers
en boekdrukkersgild te Utrecht , den 2 Aug. 1763 luisterrijk gevierd, door hem uitgesproken, en Eerzuil der mildadigh,e4 opgerigt
bij de stigting van het Diaconiehuis te Utrecht m. p. 1759.
Zie Wits en Geysbeek, B. A. C. wb., D. V. bl..143; Letterhistoric en Boekbeschouwer , D. I. bl. 348; Arrenberg, bl. 495.

STRAALEN (HuYBERT VAN) , beeedigd lundmeter to Delft.
Men heeft van hem
Kaart der waare gedaante en strekking van dat gedeelte van
Delfshaven 't welk weegens de groote reparatien aan de sluysen
van voorn. haven is afgedampt en drooy gemaakt , en hiRrop
aangeteekent hoe het zig bevindt bij den storm en hooge watervloed or den 21 November 1776 , wanneer het water hier ter
plaatse nog twee duymen hooger stondt dan bij den storm en
hooge watervloedt van den 14 November 1775,
Zie Roterod. illu.st ., p. 43 , 44.
STRAALEN (HENDRIK), in 1751 te Hoorn geboren. Na
verscheidene betrekkingen aldaar , te Enkhuizen en elders in
Noordholland bekleed te hebben , werd hij in 1787 gecommitteerde raad voor cut gewest , doch in 1795 van zijne plaats
vervallen leefde hij ambteloos tot in 1802 , wanneer hij de
hem aangeboden betrekking van lid der gedeputeerde staten
van de provincie Holland aanvaardde. In 1804 lid van den
mad van Indie zijnde, werd hij door den raadpensionaris in
1805 aangesteld tot minister van binnenlandsche zaken , waterstaat en eeredienst onder koning Lodew ij k was hij lid van
het wetgevend ligchaam. In 1813 , bij de omwenteling , werd
hij door het provisioneel gouvernement weder met de binnenlandsche zaken belast tot in 1814 , wanneer hij door Willem I
eerst tot lid van het wetgevend ligchaam en later tot lid van
de eerste kamer is benoemd geworden. Hij bleef zulks tot
aan zijn overlijden den 6 Nov. 1822 in 's Gravenhage.
Zie Galerie Historique des Contemporains
Supp., T. II.; Aav. , D. XI. bl. 4, 228.

1827, T. VIII. 1830;
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STRAALMA,N (MATTRus) , oud-burgetueester van Amsterdam, trad in zijn 81ste jaar als dichter op met eene vertaling
van de Orestes van Voltaire, Amst. 1802, die in 1803
nog op de Amsterdamsche schouwburg werd gespeeld. Hierop
volgde .Eriphik , Treurspel van De Voltaire n. h. Fr. get,
Aid. 1803.
Philips de Tweede , koning van Spanje ; &sp. n. Ii. Fr gev.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb., D. V. bl. 343;
C. F. Haug, Tooneelk. Brieven , bl. 42 ; Helmers, Ged. , D. II.
bl. 33; V. Doorninck , 1non. en Pseud., n°. 3437 ; Cat. d. M, v. Ned.
Letterk , D. lb. bl. 200; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

STRAA.T (P.) te Boven-Karspel , dichter uit den aanvang
der 18e eeuw.
Zie Heringa,

Naarnl. V. dichters , bl. 80.

STRAATEN (JoHANNEs JOSEPHUS IGNATIUS VAN) , kunstschilder , in 1766 te Utrecht geboren , was een leerling van
C. van G eelen, en schilderde dood wild , bijzonder hazen.
Twee zijner kunststukken golden op de verkooping van professor Bleuland in 1839 (90.00 en (120.00. Hij overleed
in 1808.
STRAATEN (JoHANNEs VAN) , bouwkundige , den 31 October 1781 te Utrecht geboren , bouwmeester te Amsterdam,
waar hij sedert 1806 bet beroep van timmerman en rnakelaar
uitoefende. De bouwkundige werken door hem als bouwmeester of als ondernemer beheerd , waren o. a. de R. C. kerk op
de Keizersgracht te Amsterdam, de buitenplaatsen van de heeren
Jonkh. Ir. van Loon te '8 Graveland en Vroomberg Se Zeist ,
de gebouwen van den heer Sinkel, het Leesmusewn, het hoofdhet Monument
gebouw voor he Entrepotdok te Amsterdam,
en andere werken te Soestdijk, Zeemanshoop en de Nieuwe
Beurs te Amsterdam , het gebouw van jonkr. W. P. Barnard
te Haarlem enz. Hij was opricbter der maatschappij tot aanmoediging der bouwkunde te Amsterdam en lid der koninklijke
akademie van beeldende kunsten. Hij overleed te Amsterdam
den 20 Februarij 1858 , in den ouderdorn van 76 jaren. D e sguerr ois beeft zijn portret in lith. uitgegeven in f°. Ook
is hij als schrijver van verscheidene theoretische werken in
zijn vak bekend , b. v. van
Gronden en doorsneden van eeniye gebonwen, bestaande nit
Haarlem 1805.
lien platen geheel door hem zelven yeast.
De burgerlijke bouwkunde , of verhandeling over eenige gebou.
wen , derzelver gronden doorsneden , enz. , insgelijks door den
schrijver geetst. Amsterdam 1814.
De Vignola der ambachtslieden en Over de afteekening der
schaduwen van bouwkundlye teekeningen enz. beide van Charles
Normand, zijn door hem uit het Fr. vertaald en verbeterd
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uitgegeven te Amsterdam bij S. de Grebber in 185 en
1828 , het eersti is met verbeteringen berdrukt in 1835.

Nieuwe verbeterde bouwkunde van A. .krzey over de koppen.
Amst. 1829.

Afbeeldingen van antieke en andere bouwkundige onderwerpen
14 afleveringen , te zamen 85 platen , met beschrijvingen ,
gr. folio. Amst. 1827-1832.
Zie Immerzeel; Kramm.
STRAATEN (GEORGE VAN DER) was omstreeks 15,56 workzaam aan het hof van Portugal. Hij ontving van de koningin
voor het Portret van St. Seba8tiaan f 1280 , voor dat van
Dom Antonio f 304.
Zie Kramm.
STRAATEN (HENDRIK VAN DER. Zie RUE (HENRY DE LA).
STRAATMEYER (HERmANus) nam vrijwillig dienst als
flankeur bij het 3e bataillon der 9e afdeeling infanterie en gaf
bewijzen van buitengewonen heldenmoed , inzonderheid bij de
belegering der Citadel van Antwerpen in 1832, zoodat hij de
ridderorde der Militaire Willemsorde 4e kl. verkreeg. Daar
St r aat meye r niet van zijn pensioen als ridder kon leven ,
was hij werkzaam op de algemeene begraafplaats te 's Ha, ,
onder leiding van den directeur van Ark el. Hij twerleed in
Aug. 1871 te 's Hage.
Zie firerinneringen aan de Citadel van Antwergen in de maanden
Nov. en Dec. 1832 door F. L. Staats, isle Luit, Dagblad v. 's Rage,
18 Aug. 1871.

STRABBE (A.o.us BASTIAAN) , wiskundige , zoon van
Jan Strabbe en Antonia Wyten, werd in 1741 te
Zwolle geboren , oefende zich vlijtig in de wisknndige weteii.
schappen en verder in de Latijnsche en levende talen.
Omtrent 19 jaar oud begaf hij zich naar Amsterdam, met het
doel aldaar een bestaan te zoeken hetzij als boekhouder, ,
hetzij als onderwijzer in de wiskunde. Aanvankelijk was hij
op een of meer kantoren werkzaam , terwijl hij in zijne vrije
uren les gaf in het koopmansrekenen. In 1798 of 1806
werd hij tot stads-wijn-roeijer aangesteld. Hij overfeed den
26 Maart 1805.
Hij gaf in het licht
Inleiding tot de mathematische wetenschappen , of yemeenzame
keying der Arithmetica en Algebra.
Amst. 2 dn. 8°. 3e dr.
Mathematische Uitspanningen. Arnst. 1790 8°.
Schatkamer der koopmans-rekenkunst.
Amst. 1799 2 dn. V.
Gronden der meetkunde. Arnst. 1799 2e tritg.
Eerste 6egin8elen der yuxie-rekening. Amst. 1800 8 °.
Grondbeginselen der driehoeksinetiny m. een pl. Amst. 1804.
Inleiding tot het koopnans boekhouden , omgewerkt door
G. Dulman,. A msterd. 1827 8°.
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Verzameling van rekenkunstige vermakelijkh,eden.
Amst. 1815.
Oeffenschool der mathenzatische wetenschappen.
Amst. gr. 8..
Het vernieuwde licht des koophandels , of yrondig ondeftijs
in de koopmans-rekenkunst, vermeerderd door O. Wertz, J.van
irijk Rz. en H. C. I/Village Jr. 8e dr. Amst. 1827 gr. fr.
Bente beginselen der arithmetica of rekenkunst
5e dr. 4
stukken. Amst. 1829.
Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst , uilyewerkt en ontbonden door J. le Veltrup. 3 stukken. Amst. 8 0 .
Dezeke ingerigt naar het aangenomen stelsel van maten ,
munten en gewiglen 4 stukken 8°.
Verhandeling over de Rabadologia of rekening met staafies.
Amst. 1770.
Ook vertaalde hij Mon tecucla, Histoire des Mathemaagues , onder den titel van Historie der wiskunde met eeniye
bijvoeyselen en oph,elderende aanmerkingen vermeerderd.
A gist.
1782 - 1804 , voorts de Elements d'algUre van C I ai raut,
en waarsehijnlijk ook de Elements de geomOtrie van denzelfden ,
want in betzelfde jaar (1760) verscheen bij denzelfden uitgever te Amsterdam Beginselen den geomitrie door den heer
Clairaut , nit het Fransch vertaald en met een korle trigonome.
trie, meerendeels gevolgt naar het werkje van den heer Simpzon
vermeerdert. Ook zette bij La Landes Astronomie over,
onder den titel : Astronomi of sterrekunde naar den tweeden,
5 dn. Amst. 1773-1780.
verbeterden en vernzeerderden druk ,
Sterrekundige tafelen van zon en maan, de planeten, mate
sterren, en de Statelieten van Jupiter en Saturn. , benevens
de verklaring en 't gebruik van diezelfde laid. door J. de la
Lande uit het Fransch.
In de bibliotheek van het wiskundig genootschap te Amsterdam , wordt onder n°. [30 , een ins. van hem bewaard , dat
getiteld is Verhandeling over de kwadraten van den cirkel,
uitgesproken op de 13e algemeene vergadering van het wis.
kundig genootschap onder de spreuk : Ken onvermoeide arbeid
konzt alles te boven, waarvan hij seeretaris was. Ook was hij
rnedewerker van bet 7de en 8ste deel van bet Kabinet van
Nederl. en .Kleefsche oudheden, en arbeidde mede aan de Kunst
oeffeningen over verschillende nuttige onderwerpen der wiskunde.
Amst. 1779 1780 van het genoemde genootsehap.
•

-

Zie van Kampen, ben. Gesch. d. kunst. en wetens. , III. 374;
Navorscher, D. IX. bl. 265 ; D. XI. bl. 111; D. XII. hi. 215;
D. XVI. bl. 120; A r r en berg, bl. 495; Naanzl. v. v. Cleef, bl. 576, 577.

STRACKE (THEoDoBus) schreef :

Historia anabaptistica.

Arnst. 1630 8 ..

Zie Joeher.

STRADA (FAIRANo), in 1572 te Rome geboren, was
em der voortreftelijkste leerlingen van Horatius Turs e1 1i
Des en Franeiscus Benci. Hij nam het kleed aan da
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orde van S. Ignatius en sprak zijne gelofte iii het collegian
Romanum ult. Vijftien jaren lang onderwees hij aldaar de
Rhetorica , en , terwijl bij door zijne lessen redenaars vormde
moedigde hij ze door zijn voorbeeld aan. Meermalen had hij
zijne stem doen hooren tot genoegen van de pausen Clemens
VII en Paulus V, zij klonk nogmaals in het vatikaan , toen
hij , in tegenwoordigheid van het heilig collegie, eene lijkrede
over (*regorius XV hield. Paus Urbanus VIII, een
ijverig beschermer der letteren , zou gaarne de verdiensten van
den redenaar beloond hebben , maar de eerzucht van Strad a,
die niet minder geleerd dan zedig was , bepaalde zich . om in
het rijk der letteren een naam te vervverven. In de geleerde
wereld had hij zich doen opmerken , door het uitgeven van
onderscheidene verhandelingen ; en door een werkje , getiteld :
Eloquentia Bipartita , Gouda 1654 12° zijnde eene verzameling , waarin hij gepoogd had den stip van onderscheidene
Latijnsche dichters na te bootsen , hetgeen zeker het geschikste
middel was , om geen eigen stijl te hebben ; want het is niet wet
mogelijk, te gelijker tijd Virgilius en 0 vid ius na te bootsen,
maar het was toen zoo de mode , zoodat Tirabos c hi in
zijne Storia della Literatura Italiana T. VIII zich zelf niet
heeft kunnen onthouden , van in Strada eon zoo ijdelzinnig
talent te bewonderen. Echter zoude dit alles niet hetet hebben
dan Strada met zoovele andere schrijvers in het lot had
gedeeld , van onder het stof der vergetelheid bedekt te worden,
ware het niet dat hij een werk had ondernomen van eenen
sneer ernstigen en gewigtigen aard , over den kngen en hevi
gen worstelstrijd , die de Nederlanden van de Spaansche beerschappij onthond. Hij schreef nanaelijk een werk , getiteld :
de Bello Belgico decades duae , het eerst uitgegeven te Rom
1632-47 , in f(). met platen waarvan de kardinaal Bentivoglio, die ten zelfde jare zijne historie van den Vlaamschen oorlog in het licht gaf , g.,etuigde dat , . verloop van
30 jaren sedert dat de uitgave verwacht werd , Strad a
eindeliik in 1631 het eerste deel in de wereld zond , waarvan
het tweede deel niet voor het jaar 1641 uitkwam. 1 ) Datzelfde
werk is naderband , A°. 1646 in den Nederlanden uitgegeven 2 ).
De eerste tien boeken bevatten het tijdperk van den afstand der
heerschappij door keizer Karel V in 1555 , tot op den dood van
Johan van Oostenr ij k en het begin der regeering van den
hertog van Parma in 1578 ; bet tweede tiental boeken bevat de
gebeurtenissen van 1578 tot 1590, of van het begin der regeering
1) Het eerste deel verscheen Maguntiae 1602 4°. in 1632 Libri XX
de Bello Belgic() etc. Romae 1632 fol. De B. B. decus prima Antv.
1635 , Dcc. I et .11 Antv. 1636 etc.
2) De nen eerste boeken der Nederlandse oorlogen in 't latijn door
Famianus Strada verduitst door Willem van Aalst. Amst. 1646.
Tweede deel lb. 1649 8 ° . Rott. 1655 m. figg. 2 dn. 8°.
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van Alexander Farneze tot op het innemen van Rijnbeek
Strada 's geschiedboeken moeten vervolgd zijn geworden door
zijne ordebroeders Dondini en Galuocc o. Hij overleed
te Rome den 6 December 1649.
Zie Saxe, Onom., T. IV. p. 261; Anal. 588, Crevenna,
Cat., Vol. V. p. 212; Leon. Allatii, Apes Urbanae, p. 114;
Tob. Magiri, Eponymol. ; Pope Blount, Cens., p. 857-859;
Pan, Index Bat.; p. 277, 278; Krantzius, ad Conringium, Saec.
XVII. p. 222; Praef. ad Prolus. ileadem. edit., Oxonii 1745 8. ;
Schurtzfleisch, Opera histor. et polit. (Berlijn 1590) p. 87;
Over het zamenstellen der geschiedenis door Zographos
(Leid. 1757)
bl. 8.; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Kobus ea de
Rivecourt, S truvii, Bibl. list. , p. 514; Bibl. Univ., Paris 1826,
D. II.
T. 44; Vruchten van de Rederijkerskamer de Wijngaardranken,
bl. 132; Dodt van Flensburg, Pogingen om een meer grondige
beoefening der Gesch. v. Nederl. voor te bereid. ;
Southwell, Bibl.
script. Soc. .Iezu ; Tiraboschi, Storia, T. VIII. p. 323; Sciop.
pius, Infantia Famiani 1663 12°.; Bibl. Univ. Nouv. Biogr, mod. ;
J ocher.

STRAET (PIETER) en Pieter van den Deure hebben
de steenen glooijingen onzer zeedijken uitgedacht , waarin
een uitvoerig relaas voorkomt in het vervolg op de Chronyk
van .711edemblik , over de schade , door de paalwormen aan de
zeedijken toegebragt alsmede de projecten en berekeningen tot
herstel en de verbetering dier dijken door steenen glooijingen
wordt Pieter Straet, hoold-ingeland van Drechterland , hij
en van den Deure udijkskundigen" genoemd.
Zie A bbin g, Vervolg op Velius, bl. 248; Nam , D. IV. bl. 159,
D. V. bl. 21; Ned. .Taarb. 1733; Collot d'Escury, Boll. roem,
D. A. 1. 52; Wagenaar, V. H., D. XIX. bl. 92.

STRAET of STRADANUS (JOHANNES of HANS VIN DER) ,
kunstschilder afstammeling nit het oudadelijk geslacht der van
der Straets, werd in 1530 te Brussel geboren. Reeds had hij
aanmerkelijke vorderingen gemaakt , toen hij naar Italie vertrok ,
waar hij in het hertogelijk paleis te Florence eenige bezigheid vond.
Te Rome werkte hij gemeenschappelijk met Daniel de Vo
terra en Salviati, wiens trant hij veelal volgde. Naar
Napels geroepen , om de krijgsbedrijven van don Jan van
Oostenr ij k te schilderen , volvoerde hij die taak tot volkomen genoegen en werkte later nog te Florence , zoo voor de
kerken als voor het paleis van den hertog. Nog worden er
in die stad verscheidene kunstwerken van Strad an us gezien,
die zijn roem vereeuwigen o. a. een Christu8 aan het kruis
een rijke ordonnantie in de kerk dell' Anunciata. Voor den
gemelden hertog vervaardigde hij ook verscheidene tapijtpatronen metoorloo. sbedrijven van den groothertog Cosmus, jachtpartijen , en Phb i 1. G a 11 e bragt de schilderwerken , die hij in
de villa van Cajano nabij Florence vervaardigde in 1576 in
't koper. Zij bestaan meerendeels uit jachten en visscherijen.
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Collar t, Goltzius en anderen hebben insgelijks naar zijn
kunstwerk gegraveerd. Nagler vermeldt al de prenten die
naar zijne werken gegraveerd zijn. Ook heeft hij geetst. Hij
overleed in 1605 te Florence.
Xn,merzeel; Kramm.
STRAETEN IVAN DER? , architect. Onder de regeering van
illem I verfraaide hij Brussel met onderscheidene voor.
name gebouwen , onder welke het paleis der prinsen van Oranje,
het hOtel van de Munt , het paleis der Staten-Generaal , het
paleis van Ter Vueren buiten Brussel , het aartsbissehoppelijk
paleis te Mechelen. Ook is het plan van den Lee= van
Traterloo van hem afkornstig. Hij overleed in Mei j 834.
4ip iPuwen1, 08,
STRAETEN (HENDRIK VAN DER), landschapschilder, omstreeks
1665 in Holland getoren, Ilij stak in 169Q naar Angeland
over , waar zijn werk veel bijval vond. Zijn losbandig gedrag
was oorzaak dat hij zijnen roem overleefde , werk daalde
op lateren leeftijd tot beneden het middelmatige. Hij stierf
in armoedige omstandigheden.
Zie Immerzeel.
STRAHLEN (HENDruK yAN DEB,), kunstschilder , als zoodanig in 1556 hij het St. Lucas-gild te Antwerpen ingeschreven.
Zie K r a mm.
STR ALEN (ANTHoms vAN), heer van Merxern en Dam.
brugge , ridder, burgemeester van Arnhem. Hij was de zoon
van Gosw ij n en Anna Braak, erfdochter van Merxem.
B o r noemt hem ecu man van zeer groote authoriteit en rip,dom en wet bemind H oo ft telt zijne verdiensten op //golden
in der iji te wege gebragt tot betaling der uitheemsehe sotdaten en weering eener aware rniterij , de bruggen gebroken
tot verlet van hulpe en vordering der nederlaag bij Oosterweel;
de inkomsten der hertoginne te Antwerpen met zooveel yolk als
haar geliefde bearbeid". Wet zette de bloedraad in het vonnis
clat er groote reden tot gratie zou zijn , doch Alva liet hem
evenwel to Brussel onthalzen en zijne goederen verbeurd VC1. .
klaren. Zijn misdaad was verstandhouding met den prins en
ander° voorname edelen en bevorclering der hervorming. Pit
vonnis verwekte veel opzien. Een carte verinaninyhe aan alle
Christenen over hetzelve enz. bij B o r te vinden, verscheen in het
lieht. Men vindt bij van Loon afbeeldingen van hem en
penningen en geschriften ter zijner eere en gedachtenis, Zijne
zinspreuk was virtute et constantia.
Ze v an Mete r en , Br. , D. L bl. 247; Clzron. v. Antwerpen , bl.
176; Wagenaar, V.

H.,

D.VI. b1.219, 284; Te Water, Verb.

d. Edelen , D. IV. hi. 348; van Loon, Historie penningen , D. I. hi.
-

Staatk. Nederl. , v. d. Capelle, Hijdr.;
Collot d'Escury, Ball. raem , D. IL hi. 39.

94, 123; Scheltema,

1035
,STRALEN k‘i4N yAN), burgemee,ster van Wageningen ,
pefende de p9,ezy.
Zie Sliejatenhor,t, Tomei 131. 114; Rink, B,/frov. v.
Tiel, bl. 78.
ST1tA1EN (JAN MossEL VAN), ZOO, van Fr ans
Stralen en Maria Mossel, in 1713 geboren, was seeretaris der stad Enkhuizen en werd in het jaar 1748 verkozen
tot Secretaris van gecommitteerde raden in het Noorder-kwartier.
Hij werd in vele commissien gebruikt en bewerkte mede het
nieuwe stelsel der Hollandsche belastingen. Hij stond in
bijzonder vertrouwen bij de prinses gouvernante en bij den
stadhouder en wist zijne redenen met waardigheid te doen
gelden. Hij huwde Alida Nizette Lansset, die hem tien
kinderen schonk , en overleed den 21 November 1772.
ZieScheltema, Staatk. Ned.; Nederl..Tharb.1772; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt.
STRALEN (mr. HENDRIK VAN) , zoon van mr. Jan van

S t r ale n , werd den 20 October 1751 te Hoorn geboren.
Hij werd eerst voor den koophandel bestemd , maar begat zich
later tot de studien. Na doctor in de regten te zijn geworden , vestigde hij zich te Enkhuizen en werd aldaar commissaris , daarna lid der schepensbank vervolgens raad in de
vroedschap en weinig tijds later equipagiemeester van bet collegie der admiraliteit in West-Vriesland in het Noorder-kwartier
te Enkhuizen en te Medemblik. In dezen laatsten post was
hij met bijzonderen ijver en genoegen werkzaam , hij legde
zich vooral op de kennis van het zeewezen toe en werkte ,
door zijne onvermoeide pogingen, niet weinig rnede om de Marine
aldaar uit haar toen reeds plants hebbend verval , op tc beuren.
Eenige jaren later (1782) werd hij aangesteld tot adjunct-raad
en advokaat-fiskaal bij de admiraliteit in West-Friesland in het
Noorder-k.rtier , ten einde zijn oom , H. van Str ale n , die
effectief fiskaal was , in zijnen moeijelijken post behulpzaam te
zijn. Hij werd bijzonder belast met het hoofdbestuur van alles ,
wat tot de zeemagt in 't gemeen betrekking had , en woonde
de Haagsche Besognes der g,ezamentlijke adruiraliteiten bestendig hij. Hierdoor kwam hij , in dit ongelukkig tijdvak van
oorlog met Engeland , in naauwe verbindtenis met e voornaamste ministers van staat cii de hoofdotlicieren tier Marine ,
bijzonder met Requit, Zoutman en den ridder van Kin sbergen , uit wier omgang hij , ter uitbreiding van zijne kennis
van het zeewezen , zeer veel nuts trok. Van daar dat hij de
jaren 1778 tot 1785 zijne "maritime Academic" plag te noemen.
In het laatstgenoemde jaar was bij medelid der plegtige bezending door de Staten-Generaal uit hun midden naar Harlingen
afgevaardigd tot herstel der verregaande wanorden die destijds

in het collegie der admiraliteit in Friesland plaats hadden ,

en
had aan de werkzaamheden dier commissie een belangrijk deel ,

1036
waardoor de achting en het vertrouwen , waarin hij stolid , werkelijk toenam. Met zijn vriend van Kinsbergen, een
voorstander zijnde van de eenparigheid in het bestuur van het
zeewezen , werd hij , in den zomer van 1787 , door de staten
van Holland benoernd tot lid eener personele conamissie , ten
einde die eenparigheid althans bij de drie Hollandsche collegien , tot stand te brengen , en had een voornaam deel aan
de rapporten van den 28 October 1789 en den 21 Mei 1790,
schoone gedenkstukken van de geschiedenis dier dagen. De meer
staatkundige strekking , die zijne loopbaan in het laatst van
786 en 1787 verkreeg , bragt hem in de noodzakelijkheid ,
een meer openlijk deel te nemen aan de hooggaande gescliillen welke in dien tijd den Nederlandsche staat verdeelden.
Een gemoedelijk voorstander zijnde van den ouden regeeringsvorm en het huis van Ora*, kon hij de geweldige maatregelen
niet goedkeuren , door welke velen in dien tijd de ingeslagen
misbruiken en gebreken , die hij anders gaarne erkende , zochten te herstellen , daar hij de middelen , tot genezing der kwaal
aangewend , voor enger hield clan de kwaal zelve. Hij kwarn
voor deze zijne gevoelens rond uit , zooals de aanteekeningen
van de regeering van Enkhuizen en der staten van Holland
getuigen. Bij de herstelling van de oude orde der zaken in
het najaar van 1787 in den Haag zijnde , betreurde en voorkwam hij zooveel hij maar immer kon , vele ongeregeldheden
van die dagen , en volhardde steeds in zijne gematigde gevoelens. Men droeg hem verscheidene belangrijke commissien op,
voor sommige van welke hij bedankte , gelijk mede voor den
post van raad advokaat-fiskaal bij de admiraliteit op de Mans,
en van raadpensionaris van Zeeland. Na rijp beraad aanvaardde
hij den post van secretaris van heeren Magistraten en gecommitteerde raden te Hoorn , te voren door zijn vader bekleed
en behield daarbij (hetgeen niemand zijner voorzaten gebeurd
was) toegang tot de vergadering der staten van Holland , gelijk
hij mede tot bijwoning der vergadering der staten-generaal
gemagtigd werd. Van verscheidene belangrijke staatscommissien
werd hii rnedelid , en onder deze ook van de bijzonder gewigtige
over de zaken der 0. I. compagnie , waardoor hij , blijkens
zijne aanteekeningen , tot vele aanzienlijke staatsleden in naauvve
betrekking kwam. De omwenteling van 1795, met welker beginselen hij niet kon instemmen, verwijderde hem van het bestuur
der openbare zaken. Tot het ambteloos leven teruggekeerd ,
poogde hij nochtans voor anderen , en bijzonder voor zijne
vrienden , zooveel mogelijk , nuttig te zijn , en hield zich o. a.
bezig met het zamenstellen eener memorie over de gebeurtenissen in West-Friesland in het collegie van gecommitteerde
raden , van de vroegste tijden af tot het jaar 1795 , die echter
niet in druk is uitgegaan. In 1802 liet hij zich door W Hien] V overreden eenig staatsambt te aanvaarden , en werd lid
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van het gedeputeerd bestuur van Holland , en wel in die afdeeling er van , waaraan de bezorging en regeling der geldmiddelen werd opgedragen. In 1804 werd hij door het staatsbewind
benoemd tot lid van den Aziatischen raad. Intusschen bled
de hoofdkwaal van het vaderland , de verachterde staat namelijk van deszelfs geldmiddelen bovenal zijne aandacht bezig
houden , tot welks herstel hij met de voornaamste leden der
regeering , en vooral met mr. R. J. Schimm elp ennin ck ,
te dien tijd afgezant van den staat te Parijs, krachtige middelen beraamde. Toen deze in 1805 tot raadpensionaris werd
verheven , werd van Stralen tot secretaris van staat voor de
binnenlandsche zaken benoemd , met welk departement toen
ook de zaken van den waterstaat , eeredienst, justitie en politie,
mitsgaders der kunsten en netenschappen vereenigd waren. Gedurende het jaar , waarin hij in dezen post werkzaam was , bragt
bij , nevens meer andere boogst belangrijke instellingen , ook
tot stand de inrigting van den geheelen waterstaat , zoo van
de zee als rivierwerken , die van een algemeen verbeterd lager
schoolwezen , die van de commissie voor den algemeenen landbouw met een fonds ter instandhouding daarvan , en eindelijk
die van het geneeskundig bestuur. Onder koning Lodew ij k
word hij tot andere werkzaamheden geroepen en lid der wargadering van hunne hoogmogenden , in welke hoedanigheid hij
zich bijzonder met bet werk der geldrniddelen bezig hield.
In 1806 gelukte het hem den waren toestand derzelve ter
kennisse van koning Lodew ij k te brengen , bij de overgifte
eener op bijzondere last vervaardigde finantieele rnemorie waarvan de inhoud , gelijk nicer andere uitvloeisels van de hem
eigene wijze van zien en denken, dien vorst wel eens zeggen
De goedkeuring , die de voorc' est Phoninte noir mais vrai.
zegde memorie bij den koning vond , had de aanbieding van
den aanzienlijken post van staatsraad president van het hot
van rekeningen ten gevolge , dien hij nogtans meende te moeten
van de hand wijzen. In hetzelfde jaar benoemde hem de
koning tot president eener personele commissie tot bezuiniging
van alle uitgaven van het rijk bij het vormen van een budget
voor 1809 , alsmede ter herziening van de ordonnantien op de
algemeene belastingen , welke commissien hij aanvaardde. In
September 1808 , eene maand voor den tijd door den koning
bepaald, diende hij dien in persoon een zeer uitvoerig rapport
in , waarvan bet resultaat eene besparing van ruim 16 millioen
guldens was. Gedurende de later gevolgde inlijving van dit
land in het Fransche keizerrijk bleef hij buiten dienst. Bij de
gelukkige omkeering van zaken in November 1813 , was hij
terstond tot • medewerking bereid en aanvaardde den 29 dier
maand den hem opgedragen post van commissaris-generaal
van binnenlandsche zaken , dien hij in den aanvang van Mel
des volgenden jaars nederlegde. Vervolgens kreeg hij zitting
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in de staten.generaal en werd later , tot lid der eerste kamer
benoem4 waar hij bijzonder in het vak der financien werkzaam was Hij overleed den 8 November 1822.
Zie Verskt4' der Jail. rerOd. der Maats. v. Ned. Letterk.

1823.

STRAMOT , teekenaar van kasteelen enz.
Zie K r Amin:

811ANOVt1t
beoefende waarschijnlijk de schilderkunst
voor uitspanning. Van hem komen voor Witte druiven en
andere vruckten en voyeltje8, een pendant met blauwe druiven
die te zamen op de verkooping der kunst van P. T erwest en
golden f 50 , een Bloemstuk f 17 en een 8tuk met ver8cheidene
voyels f 20.
Zie Kramm.
STRATN (J'Actosus VAN) , in 1824 te Utrecht geboren ,
had zich , behalVe het schilderen en teekenen , de bijzondere
kunst eigen gemaakt om vOorwerpen der natuur te vervaardigen
of navolgiftgen van beroemde ichilcierijen , die hij uit eerie
harde ro.arn3ersteenaChtige siof of compositie vervaardigde. De
verzameling van dergelijke klitistwerken , door hem bijeenge.
liragt, was wegens derzelver zeldzaamheid en moeijelijkheid
Van behandeling zeer beroethd , en is den 25 April 1825 to
AmSterdam publiek verkocht geworden. Hij was ook schilder
en teekeriaar. Hij overleed te Amsterdam in den ouderdom
van 77 jaren.
Zie Immerzeel.

STRATEN (G..) of STRATENUS, .Latijnsch diehter, gaf
in 't licht Panegyris. de illauricii Principi8 AVM. etc. glori081. Victoria anno 1597. Traj. ad Rhen. 1598.
lie C o ilo t d' Escury, Ifoll. roem, D. IV. bl. 204.
STATEN (BituNo VAN) in 1786 te Utrecht geboren ,
schildierde en teekende stadsgezichten , buurtjes en landschappen en gaf ook onderwijs in de teekenkunst. 1iij overleed
Zie Immerweel.
STRATENUS (Guitittlirt*, of van der' St rat en , heer
vri Williskoop . en Kortheeswijk , zoOn van Johannes S t r
Iferd in 1693 te Utrecht geboren. Hij legde zich
tel teided wider Pauw, Winsemius en Hearnius op
db gbneedkufide toe, werd geneesheer in zijne vaderstad en
vtrkieeg j bij besha van de regeering van 18 Junij 1621, het
ree obi in iijne maddertaal anatomische lessen te mogen geven.
Deb 22 F6ruarij . *erd hij op eerie wedde van f 400 tot medi.
&tit& prudeá et anatomes professor in de nieuwe akademie
lietiteit HI itthivkthdd de tank tnet eene rede quamjucunda
nVilia' et neMfitirtti` 8it tiatra cognitio per Anatomen.
Den

1G89;
6, October 1641 verkreeg hij den titel van professor primarius
met eene vermeerderir, zijner jaarwedde met I 400. Kort
daarop werd hij tot ho'froedicus van‘ den prins v a n. 0 r a nie
bonoernd , hij behield echter den rang van hoogleetaar we
eene wedde van
O. 144 sloeg een beroep =at Leideli tot
opvolger van S chre v elius af en bleef hoinietliebs
tn
Frederik Hendrik, Willem II en Willem III. Den
17 April 16- 74 werd hij tevens raad en burgemeester zijner
geboortestad , welke betrekkingen bij twee jaren bekleedde.
Ltij overfeed den 6 November 1681 in den oaderdom van,
8jam.
schreef :

He

signa et mecielti Fe4riunt, comprehenrsa et proposit.
septent disputationibus in Academia Trajeceina. Traj. 1640 44`).
De tallaci urinarum
cunt alas seriptie§

Traject. 1670 8 0 .
Zio gurman, Traj. crud., p. 863; Ileringa, de auditorio , p ;
V0.ius, Biblioth. Studios. Thdol. , Lib. II. C. XV. p. 895 , Dispotit.
Theol., T. IL p. 713, T. IV. p. 390; Ba,nga, Gesch. d. Geneesk.• ,
227. 230, 388; Diemerbroek, Oss., p. 64, Hallos, B. M.
Pract., T. II. p. 631, III. p. 273; Jocher.

STRATENUS (mt. ANT. Amt.) , weed in 1789 te Dordrecht
uit een aanzienlijk geslacht geboren en genOot het ondeiWijs van
Wyt tenbac I, en Cras aan fiet athenaenm te .AmsterdaM.
In 1795 bezocbt hij , tot voortzetting' zijner gtalatkundige en
regtsgeleerde letteroefeningen , de hoogescholen van tie' en
Gottingen, en tot bevrediging van iijn btakende zacht to
uitbreiditvg zilner kundigbeden aridernam hi;j' verSclieidene
rein naar do voornaamste landen van ons werelddeel , met
name rmae Denemarken , Zweden , Dititsdhland , Frankrijk ,
Spanje , Italie en Engeland. Schoon alles *at tot leunsten,
letteterr en wetensobappen betrekking heat, op dad reizen
zijne aandacht boeide, was hij echter voottanielijk be'daclit
op de nasporing van handschriften , di a tot opheldeting der
geschiedenis van het vaderland een der meest gelid:1e voorwerpen zijner stadie , dienen konden, Van daar dat Spanje ,
welks bibliotheek van het Escuriaal eon menigte dier handschrilten bevati, en waar 114 een , geheel jaar vertoefde, hem
zoo bij nitstek belangrijk was , en hij zich mede een geruimen ,
tijdePar.sonhl,bkmige=ontcfrval
gewigtige stukken , en brieven, „ bijzonder tot de- tijelen van ,
,7TFernIbtlvkig de.Jamrtwkz
hedn,vrbowa scheidnzljkbtrige,
in welke hij: geplaatst was , hem niet vergunde z4neuitgebreideJ
kundiglaeden en verzamelde schatten aani de geleerde wereld ,
,medtln.Srabswtelikd)vanr
, van het km, van,sterid Nl.Lewid
Nark instituut , de maats. v. Ned. letterkantie- ehz Hij over,
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iced te Hage den 12 December 1836 in den ouderdom van
56 jaren.
Zie Kunst en Letterb. 1836, D. II. bl. 402 , 403; Siegenbeek,
-

Handel. d. Jaarl. Vergad. d. Maats. v Ned. Letterk. 1837 ; verslag
der Algem. Vergad. v. h. kon. Ned. Inst. 1837 ; Nieuwenhuis;
Kobus en de Rivecourt; Verwoert.
STRATENUS (PETRus) of VAN DER STRATEN , in 1616
te Goes geboren en secretaris zijner geboortestad , in 1641 te
'S Hage gestorven , beoefende de Latijnsche poezy. Zijn Venus
Zelanda et alia Poemata, zijn in 1641 &or C. B o y uitgegeven.
Zie Valerius Andreas; Foppius; De la Rue, Gel. Zeel. ,
bl. 255; Hoeufft, Pam. Lat. Belg. p. 175 ; Collot d'Escury,
foil. roem , A. IV. (1) 204.
STRATINGH (SIBRANDUS ELZ00) , zoon van Sebaldus
Str a ting h, apotheker te Groningen en Elzena Gro en eV el d Bos, werd in 1774 geboren , studeerde te Groningen,
werd in 1804 medicus aeademicus en in 1813 zijn leer
meester Thuessink als professor vicarius toegevoegd. Na
de hersteliing onzes vaderlands , benoemde hem de souvereine
vorst , 5 October 1814, tot buitengewoon hoogleeraar in de
geneeskunde , en een jaar later werd hij tot gewoon hoogleeraar
bevorderd. Ongeveer 25 jaren was hij bij opklimming lid,
secretaris en eindelijk president van de commissie van Geneeskundig toevoorzigt in 1828 maakte hij een deel uit der staatscommissie te 's Hertogenbosch , tot herziening der geneeskundige wetten , gehouden in 1831 , van de cornrnissie , to 's Hage,
om middelen tot het tegengaan van de cholera vergaderd. De
koning erkende zijne verdiensten door hem tot ridder van den
Nederl. Leeuw te benoernen. Hij werd in 1844 emeritus en
den 16 Junij 1846 overleed hij.
Zie Algetn. Konst- en Letterb. , 1846 , D. Ii. bl. 2, 3; Gedenkb. d.
Gron. Hooges, bl. 120, 121.
STRATINGH (SEBALDus) , de tweede der 13 kinderen van
By. Stratingh pred. te Adorp en Margaretha Cleverin ga, werd reeds als knaap aan de zorg van zijn oom , den
apotheker L. St r atingh te Groningen , toevertrouwd. Ilij
bezocht aldaar de Latijnsche school van 1792-1798 , beoefende
nog 5 jaar , ten huize van zijn oona , het vak van apotheker
uit , en nam intusschen de collegien over de pharmacie van
den hoogleeraar Driessen waar. In 1801 begon hij zijn
akademischen loopbaan en erlangde in 1809 den doctoralen
graad , na de verdediging eener Dissertatio exhibens observationes de Ilaenzatenzisi. Een jaar to voren was hij , na afgelegd
examen , als buitengewoon bekwaam tot apotheker bevorderd.
Wegens zijne scheikundige bekwaamheden stelde het Fransche
bestuur hem tot essayeur aan bij het bureau van waarborg te
Groningen , welke post hij tot 1829 met eere bekleedde. Zijn
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naam als uitstekend chemicus was reeds aevestigd door een
b vak betreffende,
groot aantal verhandelingen over onderwerpendit
toen aan zijne verdiensten eene regtmatige hulde werd gebragt
door zijne bevordering tot math. m.ag . et philos. nat. doctor
honoris causa , vervolgens door de benoeming van hoogleeraar
in de scheikunde ter zijner woonplaatse, welk ambt hij den
14 Januarij 1824 aanvaardde met eene oratie de Chemiae
Bij de overdragt van het
recentioris elementis et praestantia.
in 1831-32 door hem bekleede rectoraat sprak hij de continua
Tallooze verhanet admiranda return metamorphosi ch,emica.
delingen in tijdscbriften , door H o It rop vermeId , opgenomen ,
zoowel als eenige afzonderlijke werken , verbreidden zijn room
met iederen dag meer en meer , zoo in het buiten- als binnenland. Ongeveer 20 geleerde genootscbappen vereerden hem
het lidmaatschap , de koning schonk hem het ridderkruis van
den Nederlandschen Leeuw en gaf hem in 1837 eon persoonlijk
bezoek in zijn ehemisch laboratoriurn. Hij overleed den 15 Februarij 1841. Hij huwde 1 Ge e r tj e G la z on ius 2 R. v an
E erd e. Beide huvvelijken werden met kinderen gezegend.
Behalve een groote menigte verhandelingen en andere stukken in verschillende tijdschriften , alle door Holt rop vermeld
gal hij in het licht :
-

Scheikundige verhandeling over eenige verbinding van den
Phosphorus. Gron. 1809.
Alexander te Groningen. Aid. 1819.
Scheikundig handboek voor Essayeurs , Goud. en Zilversmeden. Aid. 1821, ook in het Hgd. vert.
Sch,eikundige verhandeling over de Cinchonine en Quinine.
Aid. 1823.

Scheikundige verhandeling over de Morphine en andere hoofd.
bestanddeelen der opiums. Aid. 1823.
Beknopt overzicht over de leer der Stochiometrie.
Gron. 1827.
De Chlorine verbindingen beschouwd in hare scheikundige
beide
fabrykmatige genees. en huishoudkundige betrekkingen ;
in het Hgd. vert.
Zie .De nagedachtenis van S. Stratingh Em. , gevierd in het Genoots. ter
bevordering der Natuurk. Wetens. ; Gedenkb. van Groningen , bl. 136, 137.
Zie Konst. en Letterb. 1840, I. 131; Iloltrop, Bibl. med. et Chir.;
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus ende Rivecourt.

STRECK (C. VAN). Zie Br in k ma n.
STRENG (JA.coBus VAN DER) , dichter nit het midden der
18e eeeuw. Men heeft van hem afzonderlijk Eeutogetiide der
Nederlandsehe vriiheid 1772. Ook vervaardigde hij verzen in
de Boekzaal b. v. een grafschrift op A dr i anus B ij I I, emeritus predikant te Pancras 14 Junij 1732 1).
1 ) Gob. to Alkmaar 2 Mei 1642 , sedert 1731 emeritus. lib was
toen de oudste predikant in Nederland.

66
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Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Wb., D. V. bl. 344, 345;
1732, bl. 95.

Boekzaal d. Gel. wereld

STRESO (CAsPARus), in 1603 te Anhalt geboren, in 1637
predikant te Monster , in 1638 te 's Hage , waar hij den 27
Mei van het jaar 1664 overleed in den ouderdom van 61 jaren.
Hij was blijkens het onderschrift van zijn portret beroemd als
godgeleerd schrijver in' het Latijn , Duitsch , Engelsch en Ho!landsch. Bekend is het twistgeschrijf tusschen hem en P a sschier de F ij nes, Behalve eenige twistgeschriften gaf hij in
het licht :
Danck-Predicatie wt den 122e. Psalm gedaen in s Gravenhage op de groote zaele in de doorl. ende hoogaensienlicke vergad.
van de hooghe nzachten der seven geunieerde Nederlantsche provinciën , den 21 Augustus 1650. Amst. 1651 kl, 4°.
llet voorbeeld van de Gesonde woorden dat is : de gronden
der &UAW , beyde in kennisse ende praktycke. Midis-gaders
eenige Aen-hangselen uytgedruckt op het bladt nae de voorrede.
De tweede editie , waerbij ghevoeght wordt de history-catechismus.
'S Gravenhage 1649 12°. Leyden 1740. De eerste druk is van
1641 4°.
Sanwnspraak tussen een Papist en een Gereformeerd C1sri8ten.
Gravenh. 1656.
Geestelijke regeering der Llerte omtrent de wereldse goederen 8°. Tie! 1661.
Leeve en Proeve van de welstand des Heeren over Psalm
LIX Vs. 11 en Matthew XVI Vs. 27. 1644 120.
Predicatie over versche,yde Texten. 12°.
Proeven van zijn preekstij1 vindt men bij C ollo t d' E scury,, Roll. roem , A. IV (2) bl. 743 , 744. Men vindt
brieven van hem onder de Responsa prudentum ad aucto.
rem dissertationis de organo , in Beclesiis confoed Belga.
L. B. 1643. Andere door hem uitgegeven werken vermeldt
Rogge in Bibliotheek der Contra-remonstr. geschriften, bl. 87.
Zie Soermans, Kerk. Reg., b1.128, 131; v. Vlot en, Paschier
de Fijne, bl. 307 volg.; Brandt, Daghwijzer , Witte, Diarium ;
So erma ns, Naamr., bi. 347; .danhangsel, bl. 206, H. van
Alphen, Prol. oecon. Catechit. , p. 4; Koecher, Gesch. v. d.
Heidelb. Catech., bl. 329; Muller, Cat. v. portr. ; Kist en Royaards, Kerk. Archief (eerste serie); D. V. bl. ; D. X. bl. 272;
Nay., III. bl. 322; Bybl. 1855, bl. XIX, XX D.

STRESO (CLEmENs) , zoon van Zacharias Jacobus
Streso, was predikant to Amerongen en Noordwijk-Binnen
(1746). Hij schonk aldaar aan de gemeente , bij gelegenheid
van zijn huwelijk met J. Stuylingh, den 17 Jan. 1747
twee zilveren bekers om to dienen bij bet H. Avondmaal (die
nog gebruikt worden). Hij werd beroepen to Leiden , nam
den 30 Junij 1748 afscheid van Noordwijk-Binnen en werd den
7 Julij van dat jaar te Leiden bevestigd , alwaar hij in 1800
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overleed. Men heeft van hem Kerkrede op het tweede eetswfeest van Leyden8-ontzet op den 3 October 1574. Leyden 1774 8°.
51 , 60 ; Naaml. d. predd. te Leiden,
Zie Brans, Kerk. Reg. ,
. XXx
Nay., D. V., Bijblad,

STRESO (CLEmENs), broeder van Ja cobus, den 25 Maart
1655 te Meurs geboren , in 1617 predikant te Repelen , in
het graafschap Meurs , in 1690 in de Hoogduitsche kerk te
Amsterdam , waar hij overleed den 31 Januarij 1718 , oud
63 jaren.
Hij schreef :
Brief aan de Romeinen 1711 e.
Brief aan de Colossensen 1724 4°,
Over de tweede brief aan de The88alonicensen 17 10 8°.
Brief aan de Hebreeen 1714 4' .
Over de brieven van Petrus 1729 4, Door hem in 1717
in het Latijn geschreven en door zijn zoon Zacharias
Ja co bus in het Nederduitsch uitgegeven.
Zijne afbeelding komt voor bij Mulle r. llij huwde in
1694 Sara Brouerius van Nidek, den 5 October 1721
overleden.
Zie Veeris, Kerk. Alph., bi. 198; H. Croeze, Kerkel. Reg. d.
Predd. V. dmsterd., bl. 134; Nay. , D. V. , Bybl. CXXX; M au rik,
Naamr. V. Godgel. schrijvers; Glasius, Godgel. Ned. ; Abcoude,
bl. 347 ; S chot e 1, Kerk. Dordr. , D. II. bl. 271; Bibl. Brem. Cl. I.
p. 153 ; Muller, Cat. v. portr.

ST RESO (JAcoBus) , broeder van den vorige , in 1648 te
Meurs geboren , en achtereenvolgende predikant te Repelen
(1669) , Meurs (1670) , Gouda (1680) , Delft (1681) , Amsterdam (1689) , waar hij den 11 April 1708 overleed , in den
ouderdom van 60 jaren. Schenk gaf zijne beeldtenis in
folio , zwarte kunst , naar A. Boonen in het licht. Men heeft
van hem Drie Kerkredenen en OorlogspredikatiOn.
Zie Veeris t. a. p. Maurik, Croeze, bl. 139; New., D. V.
bl. CXXX; Muller, Cat. v. portr.
STRESO (ZAcHARIAs JAcoBus) , soon van Clemens en
Sara Brouerius van Nidek, in 1715 als preciikant te
Meppel , in 1724 te Wormer en in 1725 te Leiden beroepen ,
waar hij in 1765 overleed.
Men heeft van hem :
Kerkrede over Hebr. X111 : 20 , 21 tot besluit van zijn

predikdienst en tot 6evesti,ging van zijn opvolyer in de gemeente
te Leyden, Joh. van Spaan. Leiden 1755.
Het geloof van Abraham lot .Reatvaardigheit. Leiden 1756 4..
Zie Veeris, bl. 198; Naaml. v. Leidsche predd., bl. ; Brans,
51 , 60; Arrenberg, Naaml.; Graischrift in Nay., I.
322, Zie ook Nov. V. licyblad CXXX.
66.

K. R., bl.
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STRESO (JoANNEs ALBERTUS) won van den Leidschen
predikant van dien naam , bezocht de hoogescholen te Harderwijk en Leiden , werd in 1790 predikant te Noordwijk aan Zee,
vervolgens te Loenen , Zalt-Bommel en te Kampen , waar hij
in 1827 wegens aanhoudende ziekelijkheid genoodzaakt was
zijn ontslag te nemen. Sedert bragt hij zijne dagen in kalme
rust op een buitenverblijf bij Arnhem door en overleed te
Arnhem den 5 Junij 1842 in den ouderdom van 75 jaren.
Hij schreef :
Verhandeling over levenswijze en gewoonten der Nederlanden
van de vroegste tzjden af tot aan het einde ,der 16e eeuw, door
Teglers tweede genootschap met den gouden eerepenning bekroond.
Haarl. 1815 4°, en in het XIX D van deszelfs verhandelingen
gedrukt.
Over den vroegsten staat van he Christendom, of overzigt
van de geschiedenis der Christekke kerk in de eerste drie
eeuwen. Arnhem 1828 8..
Constantijn de Groote en Charlemagne , of Karel de Groote.
Arnhem 1836 8 0.
Zie Hand. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1842 , bl. 35 volgg V e
woe.; Kobus en de Rivecourt, Glazius, Godgel. Nederl.

STRIBEE (Colon's) gaf in het licht : Chaos ofte verAmst.
warde Clomp , inhoudende verscheidene Minnedeunties.
1698 in 3 stukjes langw. 12°.
Zie v. d. Aa, N. B. 4. C. Wb.
STRICK (JOHAN) , mon van Johan Strick, ontvangergeneraal van 's konings tol en van San derina van Gord ij n
V an Crayestein, in 15 . . te Utrecht geboren, werd in 1580
tot secretaris der nader vereenigde gewesten aangesteld , was in
1581 eon der afgevaardigden van het collegie der nadere unie
te Kampen , die, was het mogelijk , het ontzet van Steenwijk,
door Rennenberg belegerd , zoude bevorderen. Hij kweet
zich z66, dat dit ontzet, destijds out de ligging der stad van
het grootst gewigt , meerendeels aan ziin beleid te danken was,
weshalven de Staten aan hem tot erkentenis van deze en andere
treffelijke diensten eene buitengewone wedde toelegden. In 1582
werd hij secretaris der staten van Utrecht , en was de eerste
die dit ambt , afgescheiden van dat van het domkapittel, waarnam. Hij legde deze bediening , ten behoeve van den ongelukkigen Gilles van Ledenberg neder , werd in 1599 algemeen rentmeester en in 1602 mad en secretaris van den graaf
van Cul embor g. Hij overleed in 1694 te Culemborg en
was gehuwd met Maria van W ij c k. Zijn portret bestaat.
Zie van Wljn, Bijvoegsel. op W., D. VII. bl. 102; S cli cite ma,
Staatk. Nederl. ; Verwoert, Kobus en de Rivecourt; Muller,
Cat. v. portr.
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&MICK (JoHiN) , ridder , heer van Linschoten en Polanen ,
zoon van den vorige , geraakte bij de verandering van zaken
in 1618 in de regeering en bleef vervolgens een man van den
meesten invloed te Utrecht: ja tot zijn overlijden berastte het
binnenlandsch bestuur van dit gewest geheel op hem. Ook
werd hij in vele staatscommissien in den Haag gebruikt. L o d ew ij k XIII verhief hem en zijn geslacht in den adelstand en
benoemde hem tot ridder van St. Michiel. Hij kocht ook de
heerlijkheid Linschoten , waarnaar hij zich noemde. Hij huwde
Beatrix Gibels of Gibellini, en overleed in 1648.
Zie Seheltema, Staatk. Ned.,
Rivecourt.

Verwoert; Kobus en de

STRICK (A.). Men heeft van hem
Historie ofte ?cyder verklaringhe van de Utrechtsche gh,eschiedenissen , oorlogen ende veranderinghen , van den fare 1524 tot
de beschrijvinghe van 't bisdonz aen die van Bourgondien beschre.
ven door L. Hortensiuna Montforsiunt , overgezet uyt
de Lat.
in de Nederd. tale door A. &rick.
's Gravenhage 1629 4°.
Zie Cat. d. M. v. N. L., III. 350.

STRICK VAN LINSCHOTEN (PAULUS HUBERT ADRIA.
JAN) , heer van Linschoten , Polanen , Hekendorp , lid van de
eerste nationale vergadering in 1796 en vervolgens gezant der
Bataafsche repnbliek aan het hof van Wurtemberg. Hier geraakte hij als vriend der zanggodinnen en der letteren in kennis
en vriendschappelijke betrekkingen met de voornaamste geleerden
en dichters van Duitschland. Na zijne terugroeping , bleef hij
ambteloos op zijn voorvaderlijk landgoed Linschoten , tusschen
Woerden en Oudewater , alle aanbiedingen en eereposten van
koning Lode w ij k van de hand wijzende en hield zich geheel
en al bezig met de beoefening der dichtkunst , fraaije letteren
en nuttige wetensehappen , er zijn vrienden , gelijk Hoof t op
Maiden de zijnen, onthalende. In 1807 werd Strick door
den koning van Pruissen benoemd tot kamerheer en vereerd
met de orde van den Rooden Adelaar. Hij vertrok in den
beginne van 1808 naar Duitschland en kwam in het najaar
terug om den vaderlandschen bodem vaar,e1 te zeggen, Even
voor de inlijving van het vaderland in Frankrijk vestigde hij
zich te Mannheim , bezocht zijn vaderland na de afschudding
van het juk bleef echter in Duitsehland wonen en overleed
den 25 Julij 1819 op eene reis door Italie te Bologna. De
beoefening der dichtkunst in de Hoogduitsehe en Nederlandsche
taal was zijn lievelings uitspanning. Behalve eenige losse verzen in de kleine Dichterlijke Handschriften en eenige gedichten door Witsen Geysbeek in zijn Apollineunz D. I. IA.
179-89 geplaatst, en in de Dichtvruchten van den vriendenkring: Kunst door vriendschap volnzaakter, bestaan van S t ri ck
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Prove eener vertaling van he Pervigiliwn V eneri8 enz.
Utrecht 1805.
Gedaaten. Amst. 1808.
Winterrecepten. Aid. 1808.
Tien lierzangen van Horatius in dezeltde digtmaat overgebragt.
Aid. 1808.
Klaçjle bij het graf van mr. J .Hinlopen.
Utrecht 1809.
Eleutherophilus vertraute brie/'e wahrend eines Durchyugs
durch einem Theil der nOrdlichen Provinzen des KOnigreicks der
Niederl. in Sommer des Jahr. 1817 an einen Freund geschrieben.
Germania (Mannheim) 1818 3 dn.
Zie Q. M. R. Verhuell, Ren woord naar aanleiding van de herinneringen van den baron Stride van Linschoten naar het Egd. bewerkt
door een staatsman in Letterb. 1855 bl. 92; Witsen Geysbeek,
B. A. C. Woordenb. , D. V.; Recens. ook der Recens , D. III. bl.
336; Alg. V ad. Let.eroef. 1808, D. I. hi. 600; Nieuwenhuis;
Verwoert, Kobus en de Rivecourt.

STRICK (MARIA). Er bestaat een plaat gr. in 1°. , waarop
is voorgesteld Mozes de Tafelen der wet voor zich houdende ,
waarop de X geboden , op de zijstukken Biibelteksten , uitmun
tend door haar gesneden.
Zie Kramm.
STRICK (PIETER) , portret en historieschilder , die ornstreeks
1715 biocide. B. Besche y was zijn leerling.
Zie Kramm.

STRIEP (CHRHTIAAN) , bloeide omstreeks 1650 , schilderde
bloemen , planten insekten enz. in den trant van Otto Ma r.
celi s. Hij was de meester van Abraham de Reuse h.
Zie Kramm.

STMCK of STRIK (ANTomus) , ZOOD van Johannes
Strick , predikant en rector der Latijnsche school to Enschede,
en van Anna Gesina van Laar, dochter van Abraham
V an L aar , predikant te Ootmarsurn , te Enschede geboren„
in 1716 predikant te Edens en Spannum , in 1733 te Tjummarum
en Firdgum , in 1741 te Enschede, overleed den 22 Maart 1756,
in den ouderdom van 64 jaren.
Hij schreef :
.De Heidelbergsche Catechismus kortaiik verklaart in vragen
en antwoorden. Benejens een Catechisatie van Belijdenisse en
voorbereidinge tot he Avondmaal. En een kort uittreksel
daar van. Leeuw. 1739 kl. 8 ..
Zie Greydanus, Naaml. der predd. in de Classis van Franeker, ,
bl. 19, 112; Eekboff, de sted. Bibl. van Leeuwarden , bl. 210, 444;
K oec e r Hist. v. d. H. oat., hi. 329; Her., D. VIII. bl. 30,
149, 170.
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STROMBERG (HENRicus), in 1602 proponent, in 1606
rector der Latijnsche school te Oldenzaal , vervolgens predikant te Anlo , in 1608, door medewerking van Johannes
A cr onius, predikant te Groningen , van skin dienst ontzet.
Vervolgens verkreeg hij het conrectoraat te Kampen. Hij is
bekend als Latijnsch dichter en gaf in het licht
.Dialogus Brabantiae et Hollandiae in quo tractatur de pace
reconcilianda. Campis 1598 4°.
Hibdomadae piarum meditationum,
Meletema epicum de synodis.
Gulielmi Puppii et Henrici Strombergi Poemata.
Hagae
1652.
Volgens Hoeuff t waren zijne gedichten infra omnem censuram pessima.
Zie Hoe uf ft , Pam. Lat. Belg., p. 75 ; Nay., D. VIII. bl. 196,
376; D. IX. bl. 178, 210.

STRONCK (CAREL WILLEM) den 25 Junij 1775 te Tiel
geboren , studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en verde.
digde in 1797 een Specimen hermenentico-theol. de doctrina et
dictione Johannis Apostoli ad Jezu magistri doctrinam dictionem
gue exacte composita. Ultraj. ad Rhen. 1797. In 1797 werd
hij predikant te Odijk , in 1798, te Jisp , in 1802 te Dordrecht,
den 31 December 1852 emeritus en overleed den 29 Mei 1853.
Hij was een uitstekend godgeleerde en beoefenaar der Oostersche , Grieksche en Latijnsche talen en een liefhebber der
Latijnsche poesy waarin hij self gedichten vervaardigde. Ben
belangrijke proeve van sijne uitlegkundige studien gal hij in
het vervolgen van het Bijbelsch huisboek. E. Scheid ius
had biervan het eerste deel bewerkt. Na nam Stronck deze
tank op sich. De geheele arbeid sag het licht in 7 deelen.
Dordr. 1800-1820.
Voorts gal hij in het licht
Geschiedenis van Jezus naar de vier Evangelien. Utr. 1800.
in 1801 door de
Volksboek over de pliyten der zamenleving ,
Maatschappij tot Nut van 't .Algemeen bekroond.
Proeve eener opgave van de geschiedkundige berigien betre gende
de geschiedenis van David , veryeleken met zoodanige gewijde
dichtstukken , welke aan hem met zekerheid of waarschijnlijkheid
toeyekend worden, waaraan het liaagsehe genootschap ter ver.
,

dediging van de Christ. godsdienst het gouden eermetaal sehonk.
Dordr. 1804.
Lijkrede op J. Herinya.

Dankrede ter vieriny ztjner 25 7jarige .Evanyelie-bediening.
Dordr. 1827.
Toespraak aan de Nederduitsche Hervormcle gemeente van
Dordrecht, bij gelegenheid der Jaarlijksche gedachtenisvieriny
van Dordrechts verlossing en de vervulling zijner veertigja,ige
Evanyelie-bediening onder hen. Dordr. 1 843.
Observationes criticae in Homeri hymnum in Cererein , in N.
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verh. v. h. Zeenwsch genoots. Middelb. 1819 D. III. H. III.
bl. 227-249.
Ad collega8 (Lat. dichtregels bij den dood van B. F. T y d e.
m a n).
Hij werd door de Utrechtsche hoogeschool honoris-causa tot
doctor in de godgeleerdheid benoemd , was ridder van den
Ned. Leeuw, lid van het Zeeuwsch- , Utrechtsch-, Leidsch- en
N. Brabantsch genootschap. In de handelingen der Maats. van
Ned. letterk. vindt men het levensberigt van zijn ambtgenoot
J. G. Veltman , door hem opgesteld. Zijn portret bestaat.
Zie Bouman, Gesch. d. Geld. Booges. , D. II. bl. 254; Dr. S c h o.
t el., Levenb. van C. W. S. in Handd. d. L. Maats. voor 1853;
Bruin, Kerk. Reg. Glasius, Godgel. Nederl.

STROO (A.), gepensioneerd officier , maakte goede teekeningen in waterverw naar oude meesters. Hij woonde omstreeks
1825 te Utrecht.
Zie Jiramm.

STROOBAND (PHIL.) , predikant aan den Hoek in Stmts.
Vlaanderen , behoorde tot de secte der Hebreen. Tegen hem
werd zeker concept van orthodoxie en heterodoxie opgesteld en
uitgegeven.
Zie Kist en Roy aar t, Kerk. ilrchief(2e serie), D. II. bl. 85.

STROYKENS (HENDRIK WILLEM), in 1785 te Leuven geboren , trad in November 1805 als soldaat in Franschen dienst.
Bijzondere neiging voor de geneeskunde gevoelende , werd hem,
op zijn verzoek , vergund de zieken te helpen. Weldra werd
hij hulp-chirurgijn bij het hospitaal van La Rochelle, in 1808
chirurgijn 3de klasse bij het hospitaal te Leuven , woonde de canpagne van 1809 bij onderscheidde zich te Wagram werd
in 1810 hulpmajoor bij het 32ste reg. van linie en legde den
21 Juli van dat jaar een examen at aan de Parijsche leerschool,
waarop hij na het verdedigen van eene thesis de 8alvandi8
a8philici8 tot med. doctor werd gepromoveerd. Bij keizerlijk
decreet tot chirurgijn-majoor benoemd , woonde hij de campagnes van 1813 en 1814 bij , werd chir.-maj. van de hospital.
te Dresden en Neustadt , woonde de roemrijke verdediging van
Glogau bij en bleef hier tot den val van het keizerrijk. In
1815 trad hij in Nederlandschen dienst , bleef tot 1819 aan
het hospitaal van Brussel verbonden , werd in 1830 ofRcier van
gezon(lheid eerste klasse , later chir. majoor te Delft en ridder
van den Ned. Leeuw. Hij overleed den 20 April 1849 op
zijn buitenplaats te Patten in Noord-Brabant.
Zie Kobus en de Rivecourt.
STROYKENS (JAN HENDRIK), broeder van den vorige , den
17 Febr. 1788 te Leuven geboren , trad in 1806 te Parijs in
dienst en went, na do inferieure rangen doorloopen te hebben ,
in 1815 als adjudant-onderofficier ontslagen. Daarna in Ned.
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dienst overgaande werd hij in 1816 reeds 2de lit. , in 28
luit.-adjudant en ging in October 1830 in Belgischen dienst
over als kap. adj. maj. bij het 3de reg. Jagers , werd in Dec. van
hetzelfde jaar tot komm, van de citadel van Antwerpen en in
1834 tot komm. van de linkeroever van de Schelde benoemd. In
1839 was hij luit.-kolonel komm. van Brussel en in 1842 kol. lste
klasse. Hij werd door Leopold met een speciale zending
naar Don Fernando van Portugal gezonden (1837), nam
deel aan de veldtogten van 1807 , 8 , 9 in Duitschlund , 1810
11, 12, 13 in Spanje , van 1814, 1815 in Frankrijk , 1830,
31 , 32 in Belgie. Hij overleed den 20 Nov, 1849 te Brussel.
Zie Kobus en de Rivecourt.
STRUCHTMEYER (JOHANNES CHRISTOPHORUS) werd den
16 Januarij 1698 te Struchtrop of Struchtrup in het anibt
Barentrup , dat tot het graafschap Lippe-Detmold behoorde ,
geboren. Na zich te Detmold en Rinteln geoefend te hebben,
kwam hij te voet naar Harderwijk (4 Oct. 1716) om onder
Meier en Cremer in de theologie te studeren. Hier bleef
hij totdat de classis van Amsterdam hem in September 1722
tot het predikambt toeliet. Nogmaals keerde hij naar de vroeger bezochte gehoorzalen terug om thans onder Si eben
zijne studien te voleindigen. Daar de kerk hem niet zoo
spoedig als hij wenschte aan een standplaats hielp , werd hij
den 6 Maart 1724 conrector te Culemborg , welke betrekking
hij in het volgende jaar te Middelburg , vervolgens het rectoraat te Harlingen en te Tiel bediende. Na niet veal !anger dan een
jaar het rectoraat aldaar bekleed te hebben , werd hij, in plaats
van Sieben, naar Amsterdam vertrokken , den 18 Oct. 1730 te
Harderwijk tot gewoon hoogleeraar in de historie, welsprekendheid
en Grieksche taal benoemd. Zijne intree-rede , den 20 Junij 1731
en zijne eerste rectorate rede , drie jaren daarna , uitgesproken,
waren van naauw verwanten inhoud , daar de eerste de Origine
Tartari en de laatste de Origine Elysii fabulosi handelde.
Later bewerkte hij dat onderwerp uitvoeriger in Theologia
Harderw. 1743 8°.
mythica de origine Tartari et Elysii.
Hierin betoogde hij , ffdat de Goden , zoo wel als de gewijde
fabelen en gebruiken der oude heidenen , nit geen andere bron
moeten afgeleid worden dan uit den godsdienst der oude wereld ,
en dat daarin de verborgenheden opgesloten lagen omtrent de
lotgevallen der kerk , zoo van het oude als nieuwe verbond.
In onderscheidene latere geschriften (De jongelingschap van
Hercules — De zinnebeeldige Hercules , of verh. over de geboorle
en kindschheid van dien Afgod ; waarin getoond wordt dat al,
wat daarvan verhaald wordt , genonzen is nit de overlevering van
Hand.
Christus enz. Uit eeu Lat. Hs. vertaald door P. L. S.
1757) van zijne hand , werd dit mythologische stelsel , door
onderlinge vergelijking van allerlei personen , instellingen , en
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zaken der gewijde en ongewijde oudheich ontwikkeld en uitgebreid. Gelijke zucht om dieper door te denken en zich niet
te vergenoegen met hetgeen voor den voet lag , betoonde hij
ook in zijne ijverige nasporingen op het veld der vaderlandsche
gesehiedenis. Ten bewijze strekken o. a. de beide redevoeringen , waarmede hij, in 1740 andermaal en in 1746 ten derden
male het reetoraat nederlegde De Jure grammatici in decidendd
quaestione apud quo's. sit Suprema Belgii Foederat. potestas, — De
causis et tempore abrogati imperii Hispanici per Bely. .Foed., beide
voor de pers bewerkt doch niet uitgegeven. Hij bewees der hoogeschool belangrijke diensten. Zoo nam hij het onderwijs in de Hebreeuwsche taal , na Ten Cates overlijden ') tot de komst van
S oh elting a, waar. Ook vervaardigde hij een beredeneerden Catalogus der bibliotheek , in 7 ingebonden deelen , waarvoor curatoren hem een geschenk van rneer dan P 900 aanboden. In 1755
leide hij voor de vierde maal zijn rectoraat neder met een °ratio
de discrimine , pod est ilerculem inter et Simsonem
en in
1764 sprak hij bij dezelfde gelegenheid in Arnazones (beide
niet in 't lieht gegeven). Hij overleed den 15 September 1764
in den ouderdom van 60 jaren. Hij was honoris-causa tot
doctor in de wijsbegeerte benoemd. Hij huwde Gerharda
Catharina Itauwerts.
Behalve de gemelde werken heeft men van hem
Disquisitio de Zoroastre Mayo , uno et fictitio Hera —
Dissertatio de cultu soils ejusgut origine in J. D. ab Hoven ,
Otia lit. ad Isalam Ease. 2 et 3. Camp. 1762, 1763.
De republic(' supremcl ejus potestate Libri duo. Traj. ad
Rhen. 1762 4%
Theses controversae historicae Ii Parte&
Hard. 1757 ,
1759 8°.
Rudimenta Linguae Graecae a el. .Ever. Sch,eidio.
Zutph.
1784 8.. Leidae 1808 (door 3. T. Bergman uitgegeven).
Geschiedenis der Joden onder hunne landvorsten. Gron. 1808 8°.
Vereeniginy der regtzinnigen in he sink der regtvaardiy ,
Harder, 1763.
making.
Zie S ax e , Onom., T. VII. p. 67 1274 , T. VIII. p. 179 ; Anal.
'
, D. II. bl. 132, 183,
p. 444; B oum a n , G.ch. d. Geld. Hooges.
232, 245, 256, 305; Collot d'Escury, Holl. roem , D. V. bl. 48.
Maclaine op Mosheims, Kerk. Gesch. , D. II. hi. 49, Ypey, Gesch.
d. Christel. kerk in de 18e eeuw , D. VIII. hi. 488 ; Nov. Ada crud.
Supplem. , T. VIII. S. V. p. ,32-240 ; F. Stosch ii, Nova crud.
Europa, P. XIII. p. 84-105 , P. XX. p. 1063, Hambergeri
Germ. crud. p. 773 ; Bibl. d. Theol. Letterk. 1809, I. 199, Letterb.
1817 hi. 293, 322, Boekz. 1746, I. 33, 1762, I. 191; Klotzius;
Acta Liter., T. I. p. 431; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt; Arrenberg, hi. 496.
.

I) Hij had met dezen een geschil wegens het onderwijzen der
kerkhistorie , dat spoedig door curatoren beslist werd.
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STRUCHTMEYER (JoDocus JOHANNES), zoon van den
vorige , gaf nog naauwelijks 19 jaren oud Anirnadversionum
criticarum libri duo , in quibus varii 4uctore8 velem Graeci et
Latini illustrantur. Hard. 1755. Twee jaren later zag men
hero met het regtsgeleerde doetoraat vereerd.
Zie Saxe, Onom., T. VIII. p. 179 ; Bouman, t. a. p. D. II.
hi. 235; 1Vov. Acta erud. 1757 Aug., p. 445-449.

STRUCHTMEYER (PETRI. LUCRETIUS) , broeder van den
vorige , werd in 1760 honoris causa doctor te Harderwijk ,
volgde in 1762 P. B ondam (die rector werd) als conrector
aan het gymnasium te Zutphen op. Ook verkreeg hij den
titel van professor der historie en welsprekendheid. In 1771
werd hij rector to Groningen en bleef dit ambt tot in het
begin dezer eeuw bekleeden. Klotz en Pee rlka mp hebben
zijne groote verdiensten gebuldigd hij vertaalde het werk van
zijn vader Hercules EvizPoAut, sive de procreatione et pueritia
ficti hujus Dei in bet Nederd.
De zinnebeeldige Hercules. Harderov. 1757 4..
Ook sehreef hij
Epistola critica in Glossas IV °micas ad V. C. Hermannum
Cannegieterum. Traiecti Rile!). 1769 8 °.
En gaf eene uitgewerkte beoordeeling van Plutarchus Levens
der beroemde Grieken en Romeinen
door Wassenbergh
en Bosscha vert. in Bzjdra,gen van Feith en Kantelaar.
Men vindt een lijst zijner nagelatene aanteekeningen en geschriften in Konst. en Letterb. voor 18 1.7 D. I. bl. 295 , 296.
Zie Saxe, Onom., T. VIII. p. 179; /V. Jct. erud. 1759, p.
99-419, 1770 April p. 187-192, 1772 Aug.p.363-365, Klotz,
/Ma Liter., VI. 83, 561; Bouman, t. a. p., bl. 235, 286, 307;
Kobus en de Rivecourt.

STRUCHTMEYER (CONRADUS DIDER1CU5) , broeder van den
vorige , werd in 1764 te Harderwijk tot doctor in de regten
bevorderd en vertrok weldra in aanzienlijke betrekking naar
Nederlands Indie.
Zie Bouman, t. a. p., M. 235.

STRUICK (M. P.), luitenant ter zee. Bij de bekende
expeditie naar Sintang , op de westkust van Borneo , werd bij
bet vastraken van het stoomvaartuig de Kapoeas doze zeeoflicier
belast om met eene gewapende sloep dit vaartuig ter hulpe te
komen. Onder een bagelbui van kogels der Dajakkers uit de
bosschen langs de rivier, bereikte men eindelijk het bevig
beschoten wordend schip doch , de onmogelijkbeid inziende,
om bet weder vlot te krijgen , moest men besluiten bet te verlaten wilde men niet alien doorschoten worden. Terwijl men
met de ontruiming bezig was , bleef de luitenant Struick,
een der laatste zijnde , nog met een vijf- of zestal kloeke zee-
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lieden, doch had toen het ongeluk een kogel in de dij te krijgen.
Gekwetst werd hij naar Sintang overgebragt en later naar
Batavia. Hier te lande werd de kogel er uitgehaald. Hij stierf
slechts den ouderdom van ruim 25 jaren bereikt hebbende
den 17 Sept. 1867 in het groot ziekenhuis , op de Coolsingel
te Rotterdam.
Zie Leydsche Courant 25 Sept. 1867.
STRUMPH (J. H.) beschilderde in 1748 het landhuis van
den dichter en koopman J. C. C uno met beelden. Hij
met kleuren.
teekende b. v. drie stub vrouwen•portretten
J. Folk e ma graveerde naar hem het portret van dr. J. D.
Schichting.
Zie Cat. v. Ploos aan 4mstel, bl. 22; Nagler; Kramm.

STRUNCK ( W. JO , graveur , bragt in 1722 het portret
van Jan Nieuw en huysen in koper. Ook bestaan er van
hem vrij goed gesneden Zinspelingen op de namen der zeven
provincien naar de teekeningen van J. G. Visser en A. Z u rcher , een groote plaat ilanval op de stadt Mugden in 1787
naar de teekening van Maas en Alton a.
Zie Kramm.

STRUYCK (NicoLA.As) , den 19 Mei 1687 te Amsterdam
geboren , werd een voornaarn aardrijks- , wis- en sterrekundige,
correspondent der koninklijke akademie van wetensehappen
en verwierf groote vermaardheid.
Hij sehreef
Inleyding tot de algemeene geographie met eenige andere
natuur- en sterrekundige varhandelingen.
Amst. 1740, 1753 4..
Uytreekening der kansen in he speelen. .A.nast. 1716 , 1720 8 °.
Beschrijving der staartsterren en nadere ontdekkingen omtrent
den staat van het menschelijk geslacht. Amst. 1753 4°.
Met G. la Borde over het Boekhouden.
Amst. 1768 fol.
Zie Abcoude, Naanzr., b1.350; Arrenberg, bl. 496; Henry
S ter kills, Oeuvres. T. III. p. 117, 118 , uitg van L. S. P. Ale y
boom; Kobus en de Rivecourt.

-

STRUYCK (ANTomE), broeder van den vorige , mathemaEms van de stad Rotterdam en van de adrairaliteit op de Maas,
mitsgaders examinator der zee otlicieren. FIij heeft uitgegeven:
Verhandeling over de zeevaartkunde ,
of onderwiis in de
stuurmanskunst. Rott. l768, 1777 2 dn., die nog alle belang
niet verloren heeft.
-

Zie Verwoert; Kobus en de Rivecou.rt.

STRUYS (JAL0Bus), tooneeldiehter uit den aanvang der
17e eeuw. Men heeft van hem onder de spreuk : ik wil en
lean rad:
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Albonus en Rosemonde, trep. op de reghel:
Sachtmoedigh,eydt in alit betoont,
Siet hoe de wraeck zajn meester loont.
Amst. 1631.
Ontschakingh van Proserpina, met de Bruyloft van Pluto
ghesp. op de Arnsterd. Academic. Aid. 1634.
Styrus en Ariame, droefeynde.spel, ghesp. op de Oude homer,
ende op de Amsteld. „dead. 3 dn. dr. Aid. 1634, 1642 4°.
1671, 1682 8°.
Romeo en Juliette, &sp. op de reghel:
Naar een te hooghen vlucht te seer verbolgen
Flack dickmaal in 't ghemeen een haeste val te volghen.
Ghesp. op de Amsterd. Gamer op Kermis A.. 1634. Aid. 1634.
Amsterdamsche Jujertjen. Terent-Com. 1 scen.
5 art. 4
(met de spreuk) 't Bedrogh bedrieght zijn Bedrieger.
Amst.
1633 4°.
zie Witsen Goy sb eek , B. A. C. rb. D. V.; Cat. d. Maats.
V.

Ned. Letterk., lb.

206.

STRUYS (JAN JANsz.) , te Durgerdam geboren , begaf zich
op zijn 17e jaar ter zeevaart. VOcir 1673 had hij drie merkwaardige reizen volbragt , zoo in als buiten Europa , waarvan
in 1676 het verhaal door den druk bekend werd (Moen door
itimovien, Tartarijen , Oost-Indien.
Amst. 1677 m. pl. 40.
Reizen met de 8chipbreuk van het jagt ter Schelling.
Amst.
m. pl. z. j.). Zijne ondernemende standvastigheid in het opmaken en aanteekenen zijner opmerkingen verdient allen lof. Dit
werk werd in 1681 in de Fr. taal overgezet en herdrukt. In
abus Boekzaal van .Europa 1694a komt een Berigt wegens
Jan Ann. Struis voor. Hij kwam den 28 Mei 1693 bij zijn
vriend I1 abus te Rotterdam. Hij was toen een grijsaard en
woonde in 't landschap Ditmarschen. Hij stierf aldaar in 1694.
Zie Abcoude, Naaml., M. 306; Arrenberg, bl. 496; Verwoert; Richer.

STRIJ (ABRAHAM VAN) de Oude , den 31 December 1753
te Dordrecht geboren , leerling van Joris Ponse, schilderde
reeds in zijn 13e jaar zeer fraai en vaardig bloemen en fruiten
en vervolgens ook allerlei andere voorwerpen , als historien ,
beelden , landschappen , barreliefs , vruchten en bloemen ; maar
in zijn 26ste jaar stapte hij geheel van het bloemenschilderen
at en ging over tot het vervaardigen van portretten met olieverf , zoo in het klein als in levensgrootte , moderne voorstellingen uit het dagelijksch burgerlijk leven , in den smaak van
Metzu en Pieter de Hooge, en navolgingen der landgezichten van A. Cuyp met rundvee gestoffeerd. Hij verwierf
zich een bijzonderen roem als binnenvertrek schilder met invallend daglicht en door de vertrekken stroomende zonnestralen.

In de meest aanzienlijke kunstverzan2elingen binnen en buiten.
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'S lands , werden vele van zijne stukken gevonden. Hij heeft
ook de etsnaald gehanteerd , doch er zijn slechts twee prentjes
op eene plaat. Hij was president en mede opzichter van het
genootschap Pictura , corresponderend lid der vierde klasse
van het kon. Ned. Instituut , lid der koninklijke akademie van
beeldende kunsten te Amsterdam en te Antwerpen. Hij overleed te Dordrecht den 7 Maart 1826. Zijn portret door Wonder
geschilderd in olieverw , berustte ten huize zijner dochters. De
beer Brunner sprak in Diver8a 8ed una eene redevoering
over hem nit , die niet is uitgegeven.
Zie van Eynden en van der Willigen, D. III. bl. 59-62;
Balkema; Nagler; Weigel's, Kunstlager-Catalog. n 0. 13743,
14525; Immerzeel; Kramm, Kunst- en letterb. 1826, D. I. bl.
166; Collot d'Escury, loll. mem. , D. I. bi. 229; Jubelfeest ter vijf
Dordr.
en twintigste verjaaring van het Dordrechts genoots. Pictura ,
1800; Feestviering van het viiftig jarig bestaan van het genootschap
Pictura te Dordrecht op den 17 Augustus 1824; Nienwenhuis;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
STRIJ (ABRAB.Am VAN) de Jonge , zoon van den vorige ,
den 11 October 1790 te Dordrecht geboren , maakte copijen
naar sehilderijen en teekeningen in sapverw en 0. I. inkt naar
die van zijn vader. Er zijn ook enkele originele werken van
hem voorhanden. Hij was directeur van het genootschap Pictura , deed sedert 1828 niets meer aan de kunst , huwde 30
Maart 1811 Petronella van der Koogh en overleed te
Dordrecht den 4 November 1840.

Zie Kramm.

STRIJ (JAcoB VAN) broeder van Abraham van Strij,
den Oude , den 2 October 1756 te Dordrecht geboren. Na
zich voorloopig in het teekenen geoefend te hebben , begaf hij
zich naar Antwerpen , waar hij op de teeken.akademie naar het
model werkte en tevens onderwijs ontving van den historicschilder A. ndreas Corn el is Len s. Hij vormde zich echter
voornamelijk door de getrouwe waarneming der natuur en het
bestuderen der groote modellen van vroegere dagen. Hij bewonderde vooral Albert Cuyp en volgde dart ook doorgaans
diens schildertrant en warm koloriet in zijne landschappen.
Zelfs had hij zich de manier van dien meester z66 eigen
gemaakt dat zijne kopijen bezwaarlijk uit de oorspronkelijken
te onderkennen zijn. Zijn teekeningen met sapverw en met
rod trekken op Cuyp, enkele ook op Hobbem a. In weerwil dat hij vele jaren aan de kalkjicht in zijne handen iced,
braveerde hij zijne smart en bleef onvermoeid werkzaam. Ook
heeft hij de etsnaald behandeld. Hij overleed den 4 Februarij
1816 , cone weduwe, M. C. van R ij ndor p, en vier kinderen
nalatende. Zijn portret is door Wonder gegraveerd. Zijne
nagelaten kanst-nalatenschap werd in 1816 verkocht. De dichter P. van Bra am vervaardigde eon dichtstukje op zijn portret
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en mr. P. S. Schull eenige Latijnsche dichtregels aan de

8chim van Jacob van Strzj.
Zie de bij het vorig artikel aangehaalde bronnen; Kunst en letterbode 1815 n°. 10; Weigel, t.a.p. n0.12633; Collot d'Escury,
D. I. bl. 224.
-

STRIJ (HENDRIK VAN) , zoon van den vorige , vervaardigde
eenige goede copijen naar de schilderijen van zijn vader.
zie ramm.
STRIJ (Sums() L. vAN), waarschijnlijk broeder van den
vorige , omstreeks 1790 te Dordrecht geboren. Hij wordt alleen
door Nagler als kunstschilder vermeld , doch is te Dordrecht
niet bekend.
Zie Kramm.

STRUCKER (HERMAN). Zie MODED (HERMAN).
STRIJCKER (DIRcK) medailleur uit den aanvang der 17e
eeuw. Hij vervaardigde :
Begraajni8penninq van den Admiraal Jacob Heemskerk 1607.

Maria en Jo8ep1 met het kindeken in de dal.
Zijn werk wordt zeer geprezen.
Zie Kramm.

STRIJEN (GERRIT VAN) , afstammeling van het oud-adelijk
geslacht van dien imam , beer van Zevenbergen. In 1315
betrapte hij en eenige andere edelen Jan van Arkel
op de Brabantsche grenzen en bragt hem te 's Hage. Hertog
Willem VI gaf hem hiervoor 4500 Fransche kroonen.
Zie Wagenaar, V. H., D. III. bl. 389; Verwoert.
STRIJEN (QuIRLYN VAN) , afstammeling nit een deftig Leidsch
geslacht, zoon van Jan Jansz. van Strijen en Maria
V an Heemskerk, was schepen en thesaurier van Leiden en
overleed gedurende het beleg , bij zijn huisvrouw G ee rtruid
van Hoogeveen drie kinderen nalatende.
STRIJEN (mr. QUIRIJN VAN) , zoon van mr. Adriaan
van Strijen en Maria van der Muit, den 29 November
1575 te Leiden geboren , was in zijn tijd een uitstekend regtsgeleerde blijkens de adviezen die van hem voorkomen in de
Hij huwde den eerllollandeche en Utrechtseh,e con8ultatien.
sten December 1602 met Maria van Veen, dochter van
mr. Simon van Veen, raad en advocaat fiskaal van Holland.
Hij overleed den 14 Maart 1656.
Zie Sandbrinck, de advocat. .Turibus , p. 75, 82, 94, 112;
Luden, H. Leven van H. de Groot , bl. 220; Grotii Epist. , p.
298; de Burigny, Vie de Grotius , p. 189; Oldenbarnevelds eer
verdedigd , b1.291; Vollenhove, Broeders gevangenisse, b1.69;kok.

STRIJEN (mr. CORNELIS vAN), zoon tan den vorige , den
7 December 1604 geboren , huwde 1 24 October 1627 E li-
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zabeth Vogel, 2 10 Julij 1633 Anna van der Malt.
Hij overleed den 5 September 1679. Hij was in zijn tijd
een beroemd regtsgeleerde van de remonstrantsche partij te
'S Hage gevestigd.
zie Vollenhove, Broeders gevangenisse, 131. 73; Sanderink,
t. a. p., bl. 112; Kok.

STRIJEN (mr. QUIRIJN VAN) , zoon van Jacob v an
Strijen en Margaretha Thierry, werd den 7 Julij 1660
geboren , raad der stad Amsterdam, zat in 1692 , 1702 , 1703,
1705 en 1706 als voorzittend lid en bekleedde in 1709 en 1710
de burgemeesterlijke waardigheid. Hij huwde den 13 Novem.
ber 1695 Cornelia van Bambeek, die hem twee zonen
schonk.
Zie Wagenaa r , V. H., D. XVII. bl. 131.
STRIJEN (mr. JAKOB VAN), broeder van den vorige , den
6 Maart 1663 te Amsterdam geboren , bekleedde aldaar den
post van secretaris , zat vervolgens in het gestoelte van schepenen en in 1701 , 1707 en 1708 als praesiderend schepen.
Hij huwde 1 Henriette Popta, weduwe van Gerard
Bors van Waveren 2 Hester Rogg e. Hijoverleedden
28 Febr. 1729. Ook hij was een beroemd regtsgeleerde.
Zie Sandbrink, t. a. p., p. 75; Kok.
STRIJEN (mr. WILLEM VAN) , zoon van mr. Q a i r ij n v an
Strijen en Alida van .Moerkerken, werd den 23 April
1619 te Amsterdam geboren, was in zijn tijd, een fameus regts.
geleerde , blijkens zijne advyzen in de Ilollandsche en Utrecht8ohe consultatien. Hij huwde Maria v a n der Geer en overiced den 18 Mei 1670.
Zie mr. T. Boel, ad Loenium, p. 409 ; Vreede, Hooge Raad,
bl. 50; Sandbrink, p. 75; Kok.
STRIJEN (mr. JOAN HuGo VAN) , zoon van mr. Wille m
V an S t rij e n , schepen der stad Gouda en Klar a M a ri a.
S c h er, werd baljuw van Oudewater en beoefende de dichtkunst. Oak was hij lid van het genootschap Picturate 's Hage en
vervaardigde hij , bij gelegenheid van het honderdjarig feest of
jubi16 van dat genootschap Bijschriften voor de door Ma tthe u s
ter W e sten geschilderde docoratien. Ook dichtte hij een
Preutidezany op dit eeuwgetijde , dat men vindt in Ned. Jaarboeken Nov. 1756 ; een grafschrift op Fran cois v a n Ho o
aten, en leverde verscheidene stukken in de Lauwerbladen

voor de zonen der vrijheid.
Zie v. d. Aa; Kok.
STRIJEN (JA.coBus VAN) , den 15 Januarij 1662 te Goes
geboren , werd predikant bij de hervormden te Krabbendijke
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(1686), Kapellen (1688) , Oostzaan (1693), Middelburg (1695),
Rotterdam (1699) waar hij den 21 Maart 1727 overleed. Hij
liet onvoltooid eene overzetting na van Owen'8 genade en plicht
van geestelaik gezond te zijn door M. Hoog voltooid en te
Rotterdam 1728 in 8° uitgegeven.
Zie de la Rue, Gel. Zed. , bl. 256; Fruytier, Lijkrede op J.
Paquot, T. II. p. 169; Harderwijk, bl. 62, 63;
Glasius, Godgel. Nederl. ; Nay. , D. XV. bl I17; Boekzaal 1727 , bl.
618, 619, Republiek der geleerden. Jan. en Febr. 1829, bl. 8-10;
Steven, Hist. of the Scott. church, p. 142.

van Strijen,

STRLEN (JoHAN VAN) , een Zeeuw , geen Dortenaar,,
zooals V ale ri us Andreas beweert. Hij was meester in de
vriie kunsten en licentiaat in de godgeleerdheid. A r n o1d u s
I-I a v en sius getuigde van hem ffdat hij eon zeer treffelijk man
was , een deftig verstand had en van een uitstekende geleerdheid
was". En Guicciard ij n noemt hem Heen geleerd en eerwaardig kerkvoogd". Hij was eerst pastoor te Koukerke in
Zeeland , vervolgens werd hij , toen Nicolaas de Castro
in krachten begon af te nemen , door de abdij en het kapittel
tot diens algemeenen vicaris aangesteld , en toen daarop de
stoel een korten tijd had opengestaan , benoemde hem Philips
II tot diens opvoiger en werd hij in Augustus 1581 te Namen
gemijterd. Nadat Middelburg tot de zijde van W il1e m I was
overgegaan , ging hij naar Keulen , vervolgens naar Roermond
bij bisschop Lindanu s. Eindelijk word hem het bestuur van
het nieuw gestichte koningscollegie to Leuven opgedragen welke
bediening hij tot zijn dood toe waarnarn. Hij overleed in die
stad den 8 Julij 1594 en word aldaar in St. Quintijns kerk
begraven. Op de koperen plaat van zijnen zark zijn zijne
wapenen en eon grafschrift.
zie De la Rue, Geletterd Zeeland, bl. 335; Valerius Andreas,
L. Guicciardyn, Descriptio Belg. , p. 220; Boxhorn, Chron. v.
Zeel., D. I. bl. 155; Oudh. en gestigt. v. Zeel. , bl. 39-41.

STRIJKER (HERm. DE). Zie MODED (HERm.).
STRIJKER (WILLEm). Zie BRASSEMARY (WILLEm).
STRIJKER (THE0D0Rus), dichter uit het laatst der 17e
eeuw. Men heeft van hem:

De Daaden van Hercules om Deianira ; Musykst. vertoont
op 't nieuwe ltaliaanse theater. Amst. 1681.
Helena door Paris geschaakt , op het nieuw Itallaenze schouwtoneel in Maat-gezang vertoont. Aid. z. j. 12°.
Beide Ital. poezy met proza.
zie Witsen Geysbeek, D. V. hi. 365; Cat. d. Maats. v. Ned.
Letterk. , D. Ia. hi. 200.

STRUPEN (JoAN VAN) tooneeldichter , gaf in 1636 De

deugdelijke Carite en ongeregelde Trafilus.
Zie Witsen Geysbeek, t. a. p., bl. 365.

67
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STUART (MARTIN.) , in 1765 te Rotterdam geboreu , werd
in 1786 proponent bij de remonstranten , in 1787 predikant
te Dokkum , in 1790 te Utrecht, in 1793 te Amsterdam.
Hij overleed den 22 November 1826. In 1812 door N a p oleon tot lid der commissie tot regeling van de protestantsche
kerkelijke zaken in ons vaderland benoemd , behartigde hij de
belangen van zijn kerkgenootschap. Ook de groote vergadering
der societeit , de kweekschool en andere inrigtingen mogten
zijnen belangstellenden ijver ondervinden. Hij was in rijn tijd
een beroemd kanselredenaar en had groote exegetische bekwaamheden. Ook bewoog bij rich in andere wetenschappelijke rigting , was een ijverig beoefenaar der oude talen en oudheidkunde , vooral der oude en vaderlandsche geschiedenis. De
koning benoemde hem tot 's lands historieschrijver. Ook was
hij secretaris der 3de klasse van het kon. Ned. instituut en lid
van verschillende geleerde igenootschappen.
Hij gaf in het licht :
De Brief van Jak06u8 in Leerredenen. A.mst. 1805 3 dn.

Herinneringen uit de lessen van F. J. Gall , over de hersenen.
Deventer 1804.

De mensch zooals hzj voorkomt op den bekenden aardbol ,
afgebeeld door J. Kuyper, 6 dn. m. gekl. platen. Zalt-Bommel 1806.
Romeinsche geschiedenis 30 deelen met kaarten en platen.
Amst. 1811. — Nieuwe uitgaaf in 20 deelen tn. portret. Aid.
1826. In 1829 verscheen een stel van 105 platen en kaarten
bij dit werk behoorende.
Romeinsche geschiedenissen , verkort door Y. van Hametsveld
4 dn. m. platen. Amst. 1806.
Vaderlandsche historie van 1752 tot 1784 4 dn. in. plat.
Amst. 1827.
jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden van 1814 lot
1822 16 stukken. Amst. 1826.
Nagelatene leerredenen. 's Hage en Amsterd. 6 dn. gr. 8 0 .
Nagelatene redevoeringen door N. Swart. Rotterd. 1828 2 dn.
Leerredenen. Amst. 1829 4 dn. kl. 8°. 2e dr.
Tafereelen van de staalsomwenteling in. Frankrijk m. pl.
en portr. 26. dn. 8.. Zalt Bommel 1809.
-

Leerrede over het hell eener gelukkige vereeniging van gemeente
en leeraar. Amst.
Redevoering en algemeen verslag van het . bijbelgenootschap op
den 21 October 1819.
Lijkrede over Th,eodora Magdalena Robbe , gehouden in de Rem.
Geref. kerk le Amsterdam op den I. 4den van krintermaand 1806 des
avonda, door haren echlgenoot Martin. Stuart (niet in den handel).
Ook gaf hij met F. van der Breggen Pauw Joseph in
Leerredenen. Amst. 1799 3 dn. en eene nederd. vertaling van
Barthelevzy'e reizen van den jongen Anacharsis naar Griekenland.
Amst. 1802 10 dn.
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[tie Lijkrede over M. S. gehouden in de R. G. kerk te Amsterdam
op den 31 van Wintermaand 1826 door C. W. Westerbaen; Mijne
herinneringen van M. S. op 17 Oct. 1829 voorgedragen in de maats.
Felix menus door N. Swart vo, de uitgave zijner Redevoeringen;
Ypey, Gesch. d. Chr. Kerk in de 18e eeuw , D. IX. bl. 226; Yp e y
en Der mout, Gesch. d. Ned. herv. kerk , D. IV. b1.513; Glasius,
Nederl. kerkges. na de herv., D. III. bl. 189; Godgel. Nederl., Aanh.
op Nieuwenhuis ; Verslag der algem. verg. v. h. kon. Ned. Inst.
1827;
Verslag der algem. vergad. v. d. maats. v. Ned. Letterk.
1827, J.
Tideman, Rem broederschap, bl. 65, 230, 258, 299, 301, 575;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.
Siegenbeek, Bekn. Gesch. d. Ned. Letterk., bl. 290; van Kam.
p en, Bekn. Gesch. d. N. L., D. II. bl. 526, 540, 637, D. III. bl.
222; Rogge, Bibl. van Rem. geschrift , bl. 185.

STUART (ADAmAs) of STUARTUS, een Schot van geboorte,
werd hoogleeraar in de wijsbegeerte to Sedan , en hield zijn
verblijf te Londen toen hij , in 1644 op aanbeveling van
Salmasius, to Leiden beroepen werd met den titel van
Professor primarius philosophiae. In het volgende jaar aan
vaardde hij zijn ambt , doch daar hij een hevig tegenstander
van Descartes was en daarbij niet dien geest van bezadigd
onderzoek en bondige wederlegging aan den dag legde, vond
aim n onderwijs weinig genoegen. Vooral gold sulks ten aanzien
van zijn onderwijs in de bovennatuurkunde, dat , nevens dat
der natuurkunde, hem meer bijzonder was aanbevolen. Hij
overleed in 1654.
Zie Siegenbeek, Gesch. d. Leidsche Hooges., D.I.bl. 156, 158,
161, 163-165, 171, 172, EL EL bL 125, 126.
STUART (DAVID), zoon van den vorige , werd aan de Leidsche hoogeschool in 1661 tot lector , in 1662 tot buitengewoon
en in 1664 tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte benoemd.
Hij overleed in 1669 to Parijs , waar hij zich ter genezing eener
pijnlijke kwaal begeven had.
Zie Soermans, Akad. Beg., bl. 64; Siegenbeek, t. a. p.,
D. I. bl. 182, 185, D. II. bl. 138, 270, 271.

STUERBOUT (ALBERT), zoon van Dieryck Stuerbout
den Oude , die in 1400 overleed. Hij schilderde your het
klooster der Augustijnen en andere geestelijke stichtingen te
Leuven. Hij was aldaar reeds in 1438 gevestigd en werd in
1454 tot sieraadschilder der stad bevorderd , een post dien
hij tot 1480 behield. Hij vervaardigde in 1449 de teekeningen der basreliets voor den voorgevel van het stadhuis ,
versierde de mien van dit gebouw en overleed in 1483. Hij
list bij zijne huisvrouw , die eene voorname borduurster was,
drie zonen na , Hubert, Gilles en Frans, die alle sieraadschilders waren.
Zie Ned. kunstschilders vermeld in de onuitgegeven geschiedenis van
.Molanus; Kramm.

STUERBOUT (DIRK) of Dirk van Haarlem, woonde
67*
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te Haarlem in de Kruisstraat. Ofschoon hij lang voor A Ibert
Purer biocide bespeurt men echter in zijne tafereelen veel
overeenkomst met dien meester, bijzonder in het tot kleingeestigheid ver gedrevene gladde en uitvoerige, zoo eigen aan alle
schilders zonder onderscheid der school uit de 15e eeuw.
Carel va n Man der spreekt met lot van zijn talent en verhaalt dat hij te Leiden twee deuren van hem gezien had,
waarop bet hoofd van den Zaligmaker verbeeld was , waaronder
met gouden letteren in het Latijn : "1462 jaren na Christus
geboorte heeft Di rk, die te Haarlem is geboren , te Leuven
gemaakt." Volgens Immerzeel zijn slechts 2 schilderijen
van hem bekend , die vroeger aan koning Wil I em II behoorden , en thans in 's rijks museum te Brussel berusten (voor
28,000 fr. aangekocht) en de geschiedenis van Keizer Otto en
Maria van Arragon voorstellen , doch bet blijkt dat er nog
andere in de galerij te Weenen , in het museum te Napels ,
te Stuttgart en welligt elders aanwezig zijn. Hij zou niet ,
gelijk sommigen willen , te Haarlem in 1470 , mar omstreeks
1478 te Leuven overleden zijn , doch Molanus meldt dat hij den
8 Mei 1483 in den ouderdom van 75 jaren ontsliep en meldt
ook dat hij uitmuntte in het sehilderen van landschappen.
Kramm heeft uitvoerige berigten nopens hem medegedeeid
op Dirk van Haarlem en Stuerbout (Dirk).
Zie van Mande, Immerzeel en de door Kramm vermelde
bronnen.

STUERBOUT (DIERIcK of DIDERICK) de Jonge , won van
den vorige , te Haarlem geboren , vestigde zich later te Leuven.
Volgens Edward van Even zijn de beide schilderijen in
de Pieters kerk te Leuven, voorstellende, het Laatete Avondmaal
en de Marteldood van den H. Bra8mus , in 1467 vervaardigd ,
en aan Hans Me mling toegeschreven, zijn werk. Zijn standbeeld zal in een der 18 nissen voor het stadhuis te Leuven,
waarvan reeds in 1857 de pleistermodellen zijn geplaatst , onder
de beroemde mannen worden opgenomen.
zie Kramm.
STUERBOUT (FRIEssEN). Zie STUERBOUT (HUBERT
DE OunE).
STUERBOUT (Gnus) zoon van Hubert Stuer bout,
de Oude , die broeder was van Dirk van Haarlem. Hij
woonde te Leuven en was daar stadsschilder. Hij legde in
1481 den magistraat bouwkundige plans voor tot het bouwen van
een nieuwen toren , in plaats van den ouden St. Pieters toren.
Ook was hij als schilder werkzaam aan het opmaken van een altaar.
Zie Le Comte de Laborde, les Dues de Bourgogne. Introd.
Kramm.

p. LXV;

STUERBOUT (Hum.) , de stamvader van zijn geslacht ,
vader van Dirck van Haerlem.
Zie Catalogue du

MUS.

d' Anvers. 1857 ; Kramm.
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STUERBOUT (Hum. of HUBRECHT) , de Oude, mon van
Dirck van Haerlem, in 1438 te Leuven gevestigd, was
even als zijn broeder , stadsschilder aldaar.

STUERHELT (F.) of STURHELD (F.) was onastreeks 1650
tot 1660 te Amsterdam werkzaam. Hij graveerde portretten
van Fransche en Engelsche voorname personen , o. a. dat van
Lodewijk XVI 8.1s jongeling , staande voor een gordijn bij een
tafel , waarop de kroon enz. 4 0 , te Amsterdam verschenen bij
N. Visscher, Luther en Calvijn ten voeten nit , in f°. en de
Apostelen, een vervolg van 15 blade, die hij met de J ode
heeft gegraveerd.
Zie Kramm.

STULEN (J.ANNEs), predikant te Zonnemair en Hoornaar
(1755) emeritus in 1771 , gestorven in 1773, is schrijver van
Het betanzelijk gedray onder oordeelen , kastiidingen en in
bekonzinerlijke tijden in zes predicatien , gedaan bij gelegentheid
der inbreuke van de Lecqdijk den 12 Maart 1744. Gron. 1744 8 °.
Zie Brans, Kerk. Rey. ,

bl. 103; Abeoude, Aanh., hi. 106.

sTuRm (FERNAND) , geboren te Zierikzee , schilderde met
veel talent in Spanje en was in 1555 te Sevilla woonachtig.
Zie Kramm.

STURMIUS (Hu.BERTus) , in den omtrek van Keulen geboren , volbragt zijne studien te Heidelberg , werd in 1579 lector
en later buitengewoon hoogleeraar te Leiden , van waar hij in
1584 naar Duitschland terugkeerde. Hij schijnt in de Paltz
gestorven te zijn.
Hij gaf in het licht:
Scholae duae ad 2 priores versus 2 Capitis primae Epistolae
ad Corinthios.
Diatribe de aeterna praedinatione.
Zie Meursius, Ath. Bat., p. 217; Paquot, Mein, T. II. p.
64; S ieg enbeek, t. a. p., D. I. bl. 35, D. II. Toev. Bijl., bl.
62, 265.

STUYVENBURGH (D.) , plaatsnijder. Van heal bestaat o. a.
in gr. pl. Generale afbeeldinge van 't lusthuys en hof van zijn
konincklijcke Majestyt van Groot Brittanie (prins Willem III)
te Soestdzjk , naar een teekening van Stoopendaa I.
Zie Kra mm.

STUYVESANT (JoANNEs VAN) , portretschilder , leefde waarschijnlijk in het laatst der 17e eeuw.
Zie Kramm.

STIJL (G.) , dichter uit het midden der 17e eeuw, b. v. voor
Bruno, Davids Psalmen. Amst. 1656.
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STIJL (SimoN) , zoon van Jelle St ij 1, een voornaam bon,
reeder en Epke Hijlkes Haanekuik, werd den 25 Februarij 1'731 te Harlingen geboren , en reeds op zijn 13e
jaar student te Franeker. Hier genoot hij bet onderwijs van
Valckenaer in de Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde terwijl Schrader zijnen aanleg voor de dichtkunst
bestuurde , die hij met zijn vriend Higt beoefende. Ypey
was zijn leermeester in de wiskunde , waarvoor hij eene bijzon dere neiging had. Na zich gedurende 4 jaren in de voorbereidende wetenscbappen geoefend te bebben koos hij het beroep
van geneesheer en genoot drie of vier jaren het onderwijs van
Ouwens en vervolgens te Leiden dat van Albinus, Ga uhius, Allemand en anderen. In 1754 werd hij te Frane
ker med. dr. , na het verdedigen eener Dissertatio de motibus
musculorum antomaticis en zette zich als geneesheer te Harlingen neder. Behalve de geneeskunde beoefende hij de Fransche,
Hoogduitsche , Engelsehe en Italiaansche letterkunde , gelijk
zijn leermeester V alck enaer, wijsgeerig , de teekenkunst
taalkunde, de muziek en schilderkunst, waarin hij Jacob No r el
tot leermeester had , en bleef tot in zijn hoogen ouderdom een
rneester in de kunst van opzeggen (reciteren). Zelfs werkte hij
krachtig mede tot het oprigten van een liefhebberij-tooneel te
Harlingen , dat in het laatst van 1762 geopend werd. Ook
vervaardigde hij verschillende tooneelstukken zooals
De vriier na de kunst. klsp. Leiden 1754, onder de zinspreuk
sensim scandendo.
Krispijn Filosoof, , blsp. Amst. 1754.
De Mityleners , trsp. Harlingen 1768. Hierbij behoort Otzderzoek van het Bericht en Oordeel over het treurspel de MOlevers ; 't welk gevonden wordt in de Nieuwe ["ad. Letteroei
D. II. n°. 8. Ald. 1768.
Boven alles was de geschiedenis zijn geliefkoosde oefening.
Zijn heerlijk werk : De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden verscheen voor de eerste maal in 1774 , met eene
vertaling van Turpins verhandeling over de op/cornet en onder
gang der republieken als inleiding , die echter bij den tweeden
druk van 1776 achterwege gelaten en vervangen werd door
eene beantwoording van P. Paulus, die eenige rnisslagen
in bet werk van S t ij 1 meende ontdekt te hebben ; eerie beantwoording , ndie een van die weinige twistschriften is , welke
na het eindigen van den strijd nog met vermaak kunnen
gelezen worden". Ook een Lierzang Ter Liefde van het Vaderland versiert deze uitgaaf, welke later door andere uitgaven is
gevolgd. Ook is het leven van den beroemden tooneelspeler
J an Punt in D. IX der Levensbeschrijvingen van eenige meest
Nederlandsche mannen en vrouwen , zoo niet geheel , ten minste
grootendeels door S t ijI geschreven.
Behalve zijn reeds vermelden tooneelarbeid gaf hij van tijd
-
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tot tijd eenige losse verzen in bet licht als :
Lierzang aan Melpomene. Hari. 1769.

Op den roemyruchtigen zeeslay tegen de Engelschen,

den

5

van Oogstmaand .1781. Amst. en Hari. 1781.

Aan God. Dicht8tuk op den bededag in Febr.

1782. Amst.

en Han. 1782 4°.

Loczany aan de maat8chappij te Amsterdam ter bevordering
der Zeevaart. Amst. 1785 4°.
Vredezany bij den aanvany der XIX eeuw.
Hari. 1801 4°.
Op den alyemeenen vrede. Hari. 1802 4°.
Nayelaten Gedichten, Tooneelpoezy. Leen, en Han. 1835e -Aid. 1837 2 dn.
Ook houdt men hem voor den schrijver van Het leven van
Michiel Adriaansz. de Ruiter (naar G. Brand t). A rust. en
Bari. 1776 80 als elfde deel gevoegd bij de 10 dn. Leven,
Nog schrijft men
beschr. V. meest Nederl. mannen en vrouwen.
hem het vervolg toe van Wagenaar 's Amsterdam, in ziin
opkomst , aanwas en geschiedenissen. Amst. 1760-1767 3 dn.
fol. of 13 dn. 8 . . Vervolg 1788-94 1 d. fol. of di. 14-23 8..
Anderen noemen een Amsterdammer den schrijver er van. Oak
heeft bij aan Friesland D. XIII—XVI van den Tegenw. staat
van Vereenigde Nederl. gearbeid.
Naamioos gat hij :
Menge/podzy.

Pier zamenspraken tusschen Oom en Neer nopens de aanin de
merkingen van M. Corver op het Leven van Jan Punt
Amst. en Hari.
Levens van ber. Ned. mannen en vrouwen.
1786 8°.
Na de revolutie van 1795 werd S t ij 1 lid der nationale ver.
gadering en voorzitter der commissie tot het .ontwerpen der
staatsregeling , die door hem in die hoedanigbeid der vergade.
ring den 10 November 1796 werd aangeboden. Hij behoorde
tot de zoogenaamde Foederalisten of gematigde voorstanders
eener bondgenootschappelijke regeering. Ilierdoor geraakte bij
hij de heethoofden in ongunst en keerde in September 1797
uit 's Hage naar zijne geboortestad terug. Hij overleed den
24 Mei 1804 ongehuwd.
In 1860 is in het portaal van het raadbuis te Harlingen
opgerigt eene marmeren buste van S t ij 1 , vervaardigd door
Royer, gesehonken als legaat door dr. J. van der Plaats
te Leeuwarden , en 29 Dec. piegtig ingewijd met eerie rede door
dr. J. G. Ottema, toen met afbeelding en portr,t in 80 uitgegeven , waaraan belangrijke bijlagen zijn toegevoegd.
1804 , n0. 38; B an e r , Levens
Zie Alg. Konst- en Letterb. voor
van gedenkw. Mannen en Vrouwen , D. II. hi. 2,5; J. Scheltema,
Geschied. en Letterk. Mengelw. , D. I. hl. 162 ; Witsen Geysbeek,
B. A. C. Wb., D.V. hi. 365; Siegenbeek, Gesch. d. Aed letter/c.,
bl. 272, 273. 287, 288. , 92; van Kampen, Bekn. gesch. der Ned.
D. II. bl. 159. 174, 219; J. de Vries, Proeve
letter. en wetens.
eener Gesch. d. Ned. dichtk. , D. II. hi. 405; Jonckbloet, Gsechied.
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d. Ned. Letterk, ; D. II. bl. 542; Huberts, Chron. Handi. , bl.
109; Cat. d. Maats. v. Ned. letterk. , D. I. bl. 262, bl. 199, II. 70,
III. 90, 191; V. Doorninck, Anon. en Pseud., n0.32, 249, 2723,
3023, 3277, 3391, 4201, 5178, 5550; Collot d'Escury, Boll.
roem , D. IV. (1) bl. 90; A. IV. (2) 605, 606; Hand. d. M. v. L.
1804, bl. 5; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt, Muller, Cat. v. portr.

STIJL (ICLAAs), taalkundige uit de 2e helft der 18e eeuw,
bekend door
Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling , spraakdeelen
en zinteekenen van de Nederd. uitgeg. door L. van Bol.
huis. Gron. 1776 kl. 8°. , 2e en nauzokeuriger druk. Gron.
1787 kl. 8°.
Beknopte Nederd. Spraakkunst , in 1792 door de maats. tot
Nut van 't Alg. met goud bekroond.
Zie Ypey, Gesch. d. Nederd. tale , I. 548; Cat. d. Maats. v. Ned.
Letterk. , D. I. bl. 128.
STYRUM (ADOLF GELRICUS VAN LIMBURG) , zoon van 0 t to
Graaf van Limburg Styrum Bronkhorst, in 1679 gestorven, en Charlotte, gravin van Do hn a, verloor zijn leven
op het bed van eer bij de belegering van Maastricht in 1676.
Zie Bossch a , Ned. Held. te Land, D. IL Bijl. , bl. 10; over

het geslacht Hubner, Tab., 415 418, 435 436, 438; Hoog
straten, Groot algemeen Hist. Geogr. Geneal. litoordenb. 1732.
-

-

STYRUM (mr. ALBERT OTTO ERNST graaf VAN LIMBURG),
zoon van Otto Ernst Gelder, graaf van Limburg
Styrum en Albertina Maria barones van Maneil,
werd den 2 December 1803 te Groningen , waar zijn vader,
die den krijgsmansstand gekozen had , toen het bevel voerde,
geboren. Na voorbereidende studio werd hij student in de
regten te Franeker en verkreeg , den 13 Maart 1829 , den doctoralen titel , na verdediging eener dissertatio de consilio Paren.
tuna ratione nuptiarum a liberis implorando quod a reverentia
parentibus Mita nomen habet.
Spoedig werd hij daarna geroepen als officier bij de dienstdoende schutterij te Leiden , en in
1832 droegen hem de hoofdingelanden en boogheemraden de
betrekking op van rentmeester bij het hoogheemraadschap van
Rijnland , waarin hij tot zijn overlijden getrouw en met de
meeste naauwgezetheid werkzaarn bleef, en in 1833 weal hij lid
van den stedelijken raad te Leiden. In 1840 werd hij door
zijne rnedeleden naar de provinciale staten afgevaardigd ,
den 6 Maart 1843 tot wethouder en in 1851 tot burgemeester
benoemd. Hij was kamerheer in buitengewonen dienst , kommandeur van de orde van de Eikenkroon , ridder van de Nederlandsche Leeuw , ook was hij lid der gemeente-commissie bij
de Hervormden , commissaris der Hollandsche spoorweg maatschappij , president der commissie tot beheer van het Invalidet,
huis , president-curator van het stedelijk gymnasium , lid der
commissie van beheer over de gasthuizen , commissaris voor
-
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Leiden bij de Nederlandsche handel-maatschappij , curator der
Leidsche hoogeschool , lid der maats. van Ned. Letterkunde.
Hij huwde den 18 Augustus 1830 jonkvrouw Fran con a
Diderica van Halteren, dochter van mr. Daniel van
Halt eren, voorzitter der regtbank van eersten aanleg te
Leiden. Hij overleed den 12 September 1858. Mr. D. S i eg. e nbeek heeft zijn leven geschetst voor de Rand. d. Jaarl.
1859.
alyem. vergad. van de maa18. V. Ned. Zetterk.
STYRUM (FREDERIK WILHELM graaf VAN BRINKHORST),
broeder van Adolf Gelricus, vroeger vermeld. Hij was, na
eerst den lande gediend te hebben , luitenant-admiraal van
Friesland , Groningen en Ommelanden. Hij huwde Lucia
van Ayl v a en overleed in 1724.
Zie Bosscha, t. a. p.
STYRUM (GEORGE ALBRECHT VAN) broeder van den vorige ,
sneuvelde als kolonel der infanterie bij den slag bij Fleurus in
1690. Hij huwde Elizabeth van Boetzelaer. Zijne
dochter Maria, gehuwd aan Philip Landgraaf van Hessen
Philipstadt , erfde Bronkhorst.
,

Zie Bosscha, t. a. p.; J. C. de Jonge, Geschied. van Neerl.
Zeewezen , Mb. 1 25 , 394.

graaf VAN), zoon van Joost
STYRUM (HERMAN OTTO
of .1 udocus, graaf van Limburg Styrum en Maria,
gravin van Schauenburg, graaf van Bronkhorst, heer
V an Styr um, behaalde , toen hij tot den rang van luitenantgeneraal der Nederlandsche ruiterij was opgeklommen met den
hertog van Saksen-Weimar,, den 29 Augustus 1622, de overwinning bij Fleurus , en was bij het ontzet van Bergen op Zoom
door S pinol a belegerd. Hij nam deel aan meest alle belegeringen onder Frederi k Hendrik en volgde in 1626 S t a rk en broek als commissaris•generaal der Cavallerie op. In den
nazorner van dit jaar werd hij bij den Rijn , niet ver van Kalkar,
ten gevolge van het te zwakke wacht houden , door den vijand
overvallen en gevangen genomen. In 1629 kreeg hij bevel
van Fr ederik Hendrik om met een voldoende krijgsmagt
den oever van de Waal te dekken en een wakend oog te houden
Op den IJssel , met de uitgebreidste volmagt om to doen wat
de omstandigheden voor 's lands dienst zouden vorderen. Zijn
togt in Gelderland om Cairo , die den overtogt over den IJssel
volbragt had , terug te jagen , mislukte Hij was een goed
soldaat, wien het niet aan dapperheid maar aan doorzigt ontbrak.
Hij huwde Margaretha baronesse van S pies en overleed
in 1644 , nalatende 0 t to, (die volgt). Sophia Elizabeth
gehuwd met den graaf v an V e e len, A dolf E r nst, gehuwd
met Isabelle, gravin van Veelen en Megen , in 1692
gestorven, Maurits ; gehuwd met Anna Bernadine, gravin
van Limburg Styrum, in 1664 gestorven.
,
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Zie Aitzema, Sake van staat en oorlog
D. I. bl. 411, 421, 451; Part. berigt.

D.I. b1.582; Bosscha

STYRUM (M. D. graaf VAN LIMBURG), luitenant-ingenieur,
werd op de citadel van Antwerpen gekwetst.

Zie Bossch a, t. a. p., D. II. bl. 760.
STYRUM (OTTo graaf VAN Lim.* BRONKHORST, beer
van Borculo , zoon van Herman Otto voornoemd, omhelsde
evenals zijn vader en de meeste zijner bloedverwanten , den
krijgsdienst en was bij den slag van Senef tegenwoordig. Hij
huwde Charlotte, gravin van Dohna en overleal in 1679.
Zie Bosscha, t. a. p., D. II., Bij/. 310.
STYRUM (OTTO (JHRITTOFFEL graaf VAN LIMBURG) , Zoott
van den vorige , als kolonel van de ruiterij in 1673 overleden.
Zie Bosscha, t. a. p., D. II. hi. 10.
STYRUM (OTTO JAN HERBERT , graaf VAN LIMBURG), ZOOn
van Leopold graaf van Limburg Styrum, en zijn tweedc
gemalin Maria van Styrum (de °erste was Theodora
Ottilia Carolina Louisa, baronesse van der Does v an
Noordw ij k) was bij den veldtogt in Spanje (1809) en werd
als luitenant bij Mesa de Ibor gekwetst , onderscheidde zich te
Medellin , nam deel aan den slag bij Quatre Bras als majoor,
en bragt namens den prins van Oranje aan den bertog van
Saksen- Weimar het berigt om de vijandelijkheden te staken.
Hij huwde met J. baronesse Ren ger s.

STYRUM (SAMUEL JOHN graaf VAN LIMBURG) , zoon van
Samuel John, graaf v an Lim burg Sty r u m en de docker
van den vice-adrniraal Requ itp, den 2 Mei 1798 geboren ,
besebreven in de ridderschap van Gelderland , generaal-majoor,
lid der tweede kamer der staten-generaal huwde S. Munt her
en overleed in 1824.
Part. berigt.

STYRUM (WILLEM BERNARD, graat VAN LIMBURG) , Mon

Albert Dominicus, graaf van Limburg Sty rum
en Elizabeth Gra ti ana Sayer, was Initenant-kolonel bij
de Hollandsche garde te voet , toen hij in den Posten oorlog
in Vlaanderen , den 13 Sept. 1793 , sneuvelde. Hij was gebuwd
aan Johanna Sara Bicker.
Zie Bosscha, t. a. p., D. 111. bl. 79; Part, ber.
van

SUCHTELEN (Graaf JAN PETER VAN) afstarnmeling van
cen ond adellijk geslacht in bet bertogdom Gulick , 't welk het
kasteel bezat , in de nabijheid van bet vlek Suchtelen gelegen
welks overblijfselen nog bestaan. Vele geschiedsehrijvers , als
Revius, Dumbar, van Hasselt, Schlichtenhorst,
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Pontanus, Lind eborn en anderen gewagen van dat geslacht van de veertiende eeum at aan. Omtrent het midden
der zestiende eeuw vestigde zich in de provincie Gelderland een
Gerard ter Stiege van Suchtelen, welke zich ook
schreef Gerrit van Suchtelen, bij verkorting , te gelijk
met zijn' broeder Joh a n. Die Gerrit was, volgens de acten
in Zutphens Archief,, in het jaar 1562 Juris Licentiaat , en
burgemeester in Zutphen van 1574 tot 1578. Hij was ook
een der gecommitteerde raden, welke Gelderlands adel benoemde
tot het bewerkstelligen der vereeniging met de Nederlandsche
staten-generaal , die in diet) tijd het Spaansche juk afwierpen.
Zijn oudste zoon , ook genaamd Gerrit, werd in 1554 geboren en trad in het jaar 1586 in de regering der stad Deventer (zie Revius Daventr. Illustr. en Dumbar Deventers
kerkel. en wereldl. yes.).
In het jaar 1596 was hij burgemees
ter dier stad , en huwde met Anna van Itijssen, van een
oud adellijk geslacht in dat land. Hij stierf in het jaar 1636
omtrent 82 jaren oud , vader van vele kinderen. Van zijne
zonen was de vijfde in ouderdom Abraham van Sucht el e n , bet- o vergrootvader van den nu overledenen graaf. Hij
werd in het jaar 1600 te Deventer geboren , en aldaar in 1646
tot burgemeester aangesteld , en bekleedde naderhand vele posten bij de Nederlandsche regeering. Hij overleed in den Haag
in het jaar 1661 als lid van de staten-generaal. Zijn derde
Gerrit van Suehtelen werd in 1640 te Deventer
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gehoren , alwaar hij van 1684 af de voornaamste posten bekleedde. Hij was gelijk zijn vader , lid van de staten-generaal
en stierf in het jaar 1712 , vele kinderen nalatencle. Zijn
tweede zoon , aismede Gerrit genaamd , ward in 1673 geboren , verwisselde het burgerlijke leven met het militaire ,
en voerde het bevel over een eskadron Hollandsche ruiterij in
den slag van Ramilly den 23sten Mei 1706 , waar hij zwaar
gewond gevangen genomen werd. Uit Frankrijk teruggekomen,
vestigde hij zich in de provincie Utrecht , huwde en werd vader
van drie zonen , Jan , Corn elis en Ro c h us genaamd. De
tweede , Cornelis, wer(l in het gehucht de Bilt bij Utrecht
in het jaar 1713 geboren , hij huwde met Th eodora Em ilia van C a tten bur eh en .verwekte bij haar zes kinderen ,
waarvan drie zonen. Hij stierf in 1768 als majoor der Hollandsche genie. De drie zonen heetten Jan Pieter, Ahr aham en Rochus. Be oudste van deze, Jan Pieter van
Sucht e'en 1 ), was de nu overledene generaal. Hij werd
te Grave den 2 Augustus 1751 geboren. Van zijne geboorte

-

') Bij het in dienst treden van Rusland legde hij den naam van
J a n af,, en noemde zich alleen van dien tijd af Pete r. Aanleiding daartoe gaf zijne beroepingsbrief , die alleen den naam van
Peter inhield.
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af aan werd hij . voor de burgerlijke en wetenschappelijke loop-

baan bestemd , en op zijn achtste jaar reeds naar Groningen
gezonden , om aldaar zijne studien te beginnen. In 1765 in
het ouderlijk huis teruggekomen , besloot hij in den krijgsdienst
te gaan. Zijn vader onderwees hem zelf in de matheeis, waarin
hij zoodanige vorderingen maakte , dat hij reeds in Januari
1768 bij het corps der genie werd aangesteld tot tweeden luitenant (ingenieur-extraordinair). Na verschillende bevorderingen
werd hij bij dat corps in 1779 kapitein , en nam zijn afscheid
in 1783 met luitenant-kolonels rang. Hij trad toen in Russischen dienst als luitenant-kolonel der genie , werd in 1786 tot
kolonel en in 1789 tot generaal-rnajoor bevorderd. Onder
keizer Pauls regeering werd hij in 1799 op St. Pieter en
Paulus dag generaal en chef , altijd dienstdoende bij de genie.
Tot op dien tijd had hij de volgende onderscheidings-teekenen
bekomen , in 1786 de Wladimirs orde 4e klasse , in 1789 de
St. Georges orde 4e klasse , in 1790 de Wladimirs orde 2e
klasse en in 1799 de St. Anna orde le klasse. Naderhand
werd hij , in 1801 , commandeur van de orde van St. Jan v.
Jeruzalem , in 1803 van de Alexander Newski-orde , in 1808
grootkruis van de Wladimirs orde en in 1825 van de St.
Andreas orde. In 1834 schonk hem keizer Nikolaas
het onderscheidingsteeken der laatste orde in diamanten. Keizer
Alexander, die bij den aan yang zijner regeering hem in
de eerste Masse van den Russischen add l had opgenomen ,
benoemde hem in 1812 tot Finlands baron en weinige jaren
daarna tot graaf.
Aangaande de menigvuldige diensten , welke de graaf van
Sue htelen gedurende zijne lange loopbaan in Rusland bewezen heeft , kunnen wij niet veel tnededeelen. Hij hield er
niet van , om over zich zelven in (lit opzigt te spreken ,
en weinige aanteekeningen voor zooveel men weet , liet
hij deswegens na. Intusschen is het bekend , dat hij in Rusland vele bekwarne genie-oflicieren gevormd heeft , en aan dat
corps boofthakelijk eene verbeterde inrigting gegeven heel t.
In de jaren 1789 en 1790 beyond hij zich bij het leger in
Finland en werd door een Zweedschen kogel gewond. Van
1791 tot 1793 behoorde hij tot het leger aan de rivier de
Dwina. In 'tjaar 1793 voerde hij bevel in Polen en was belast
met het herstellen van vestingen , waaronder IVIodlin aan den
mond der Bog, 21 mijl van Warschau. Hij maakte het plan,
dat hij ook ten uitvoer liet brengen , van het Catharina-kanaal
in het gouvernement Wologda. Dat kanaal vereenigt een' der
Noordsche takken van den Dwina-vloed met de Wolga , en
daardoor de Witte met de Caspische zee. Hij woonde den
merkwaardigen veldtogt van 1805 bij , en werd in 1807 met
eene buitengewone zending naar Pruissen belast , hetwelk het
begin was zijner militair-diplomatieke loopbaan. In de jaren
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1808 en 1809 was hij aangesteld tot kwartiermeester generaal
bij het Russische leger , dat toen in Zweedsch Finland rukte.
Dat bij bet was, die bij capitulatie Sweaborg innam , Ehr en srards meesterstuk , en daardoor een einde aan den krijg maakte ,
die Finlands verlies voor Zweden veroorzaakte , is genoeg bekend.
Van 1809 tot 1811 had hij een buitengewone zending naar
Zweden , die hij ook in 1812 behield , in welks laatste jaar
hij in de maand Julij het vredestractaat tusschen Rusland
en Engeland sloot en onderteekende. In 1813 volgde hij den
toenmaligen kroonprins van Zweden naar Duitschland en
hield zich in het hoofdkwartier van het noordelijk Duitsche
leger hij woonde de veldslagen van Dennewitz en Leipzig bij ,
ook het innemen dier laatste stad. In Februarij 1814 sloot
en onderteekende hij een vredestractaat tusschen Rusland en
Denemarken , en volgde Zwedens kroonprins hij zijne terugkomst
naar Stokholm , van waar hij eveneens met hem den Noorweegschen veldtogt maakte. Van dien tijd af aan (1814) is hij
bestendig in buitengewone zending gebleven , bij het Zweedsche
hof tot aan zijn dood. . De graaf v an S uchtelen huwde in
den Haag in het jaar 1789 1 ) met Am a ren tia Wilh el.
m i na Hartin g. Bij haar verwekte hij acht kinderen waarvan slechts (hie hem overbleven , namelijk een won , graaf
Constant ij n van Such telen generaal-rnajoor in Russische
dienst , en twee dochters , waarvan eene ongehuwd. Hij bragt
zijne laatste levensjaren op zijn landgoed Ulriksdal door en
held zich bezig met het beoefenen der letteren. Hij had een
voortreffelijk kabinet schilderijen en een kostbare bibliotheek.
Hij overleed als ambassadeur te Stokholm den 18 Januarij 1836.
Zie, uit de Zweedsche Minerva no. 8 en 9 1836 vertaald, Kons, en
Letterb. 1836 , D. I. bl. 242-247 , 258-263
huis, Verwoert.

;

Aanh. op Nieuwe.

SUCHTELEN (Graaf PAUL VAN) zoon van den vorige, in
zijn leven luitenant-generaal der cavallerie in Russischen dienst,
werd den 23 Augustus 1788 te Petersburg geboren , maakte
sedert 1805 met de Russische legers al de veldtogten , die van
1830 en 1 831 , die van Polen alleen uitgezonderd , niet zonder
roem mede , en bekwam in dezelve eervolle wonden , waardoor
hij zich de Russische ridderorde van Alexander Newski , van
St. George 3de klasse , van Wladimir 2de klasse , van St. Anna
ste klasse , en verscheidene vreemde , ook eeredegens met
juweelen versierd , maar vooral het vertrouwen des keizers verwierf. Hieraan dankte hij de benoeming tot het gouvernement
der half Aziatische provincie Orenburg. Hij overleed den 1
van grasmaand 1833 , in den ouderdom van 45 jaren.
,

Zie de bb het vorig artikel aangehaalde bronnen.
Hij huwde voor zijn vertrek naar Rusland in 'tjaar 1778 of 1779.
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SUCHTELEN (JACOB HENDRIK VAN), in 1722 te Nijmegen
geboren , genoot bij een beschaafde opvoeding onderwijs in de
teeken-, meet- en bouwkunde , legde zich onder F. van Ey nd e n ook op de scbilderkunst toe , maar liet deze varen om
zich meer bij de bouwkunde to bepalen , zoodat bij tot stadsbouwmeester in zijn geboorteplaats werd aangesteld. Tot zijne
voornaamste teekeningen behooren een aantal vignetten uit de
Bijbelsche geschiedenis en een menigte uitlandsche bloemen en
planten. Zijne verzameling van natuurlijke zeldzaamheden en
van Romeische penningen , omstreeks Nijmegen gevonden , vvordt
door Martinet geroemd. Hij overleed in 1768.
Zie Immerzeei, Kobus en de Rivecourt.
SUBREMONT (P.) nederduitsch dichter , leverde bijdragen
tot de Dichtkundige Cypressenbladen (1752).
Zle v. d. Aa , N. B. A. C. Woordenb.

SUDEN (JACOB VAN), commandeur van St. Catharina te
te Utrecht , behoorende tot de Bt. Jansheeren aldaar, was een
der candidaten voor den in 1322 ledig staanden bisschopszetel.
Zie v. d. Chijs, de munten der Bisschoppcn van de heerlijkheid en
de stad Utrecht , bl. 98 , 99.

SUDERMAN (Wuellumus) , te Rotterdam geboren , proponent bij de remonstr. broederschap , beroepen te Tie' (1730),
Zevenhoven (1732) , Delft (1735) , Haarlem (1739) en Rotterdam (1748), waar hij den 30 November 1750 overleed.
Hij schreef
1-4 ter gelegenheit van
Predikatie over Psalm CXXIX :
de honderdste verjaring der teekening van den vrede met Spanie
uitgesproken den 8 Januarii 1748 in de remonstrantsch,e gemeente
Se Haarlem. Haarlem 1748 4°.
Predikatien over verscheiden gewigtige texten der II. Bladeren.
Rotterdam 1752 8 .. Met voorb. van Abraham Suderma n.
Hij leverde eenige vertoogen in den Hollandschen Spectator
van van Ef f en onder de letter X. Hij behandelde nu en dan ook
de Latijnsche en Nederduitsche her , blij kens een gedicht
Diogenes getiteld , zijnde eene Latijnsche uitbreiding der bekende
anecdote van dien eynischen wijsgeer die bij vollen dag te
Athene op de markt verscheen en zeide menschen te zoeken.
Zie Tideman, Rem. Broeders. , bl. 55, 68, 106, 236, 291
372; Rogge, Rem. Geschrift , bl. 208, van der A a, N. B. /I. d.
Woordenb.; Siegertbeek, B'ekn. Gesch. d. N. L., bl. 255; Arren
berg, Id. 497.

-

SUDERMAN (JAN) , Rotterdamnier , vertaalde het werk van

Joh. Aef. Turretin, Wolke van getuigen enz. Delft 1 124
en beoefende ook de Nederd. poezy , blijkens zijn gedicht voor
dit werk. Ook heeft men van hem een uitvoerig vers Ter nitvaart van den beroetnden dialer Joan van Broeichnizen ,
een
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lijkvers Ter eeuwige gedachtenis van den neer A. van det Werf,
in 3. v a a Goo I , Nieuwe schofiwbury der Nederlandsche
der, Op de dood van J. Brandt (achter diens gedichten) een
lofvers Op de Gedichten van eloost van Geel ; Bijschrifien op de
Godlievende ziel van Herman Hugo en Otto van Veen bestaande
in honderd einnebeeldige platen. Utrecht 1749 8°.
Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb. ; Arr en berg , t. a. p.
SUERIUS (JAcoB) , gehuwd met Cath arin a , eene oudere
zuster van Susanna Hoefnagel, de vrouw van Christiaan Huygens, onderwees Constantijn Huygens en
aim n broeder Maurits in het Romeinsche regt. Hugo de
Groo t, toen pensionaris van Rotterdam , gaf voor dit onderrigt eenige wenken , die Constant ij n later dankbaar herdacht.
Suerius werd door zijn neef met een karakteristiek beloond ,
die een vriendelijk en beminnelijk licht over zijn grijs hoofd
wierp. Hij overleed te 's Hage in 1629.
zie Jorissen, Lev. v. C. Huygens , bl.

24.

een uitstekend
genees-, wis- en natuurkundige , werd in 1809 geboren te Ha,
derwijk , waar zijn vader destijds het hoogleeraarsambt in de
genees-, heel- en ontleedkunde bekleedde. Hij onderscheidde zich
reeds als student aan de hoogesehool te Leiden op de gunstigste
wijze bij de medische faculteit waar hij in 1830 de gouden
eereprijs behaalde voor het antwoord op de door haar uitgeschreven prij svraag : Over het bepalen der hoeveelheid waterdamp
in lucht of yaz-soor ten.
Nog in betzelfde jaar nam hij deel
als fourier bij de Leidsche kompagnie vrijwillige jagers , die zich
in den tiendaagschen veldtogt op den 12 Augustus 1831 in
de nabijheid van Bautersum gunstig onderscheidden. In 1832
en 1833 legde hij te Utrecht groote belangstelling aan den
dag in het lot der cholera-lijders en verkreeg aldaar in 1835
den doctoralen grami na het verdedigen eener dissertatie : De
cholerae Asiaticae itinere per Belgium Septentrionale.
In 1836 ,
bij gelegenbeid van het eeuwfeest , verkreeg hij den graad van
math. mag. et philos. natur. doctor , na de verdediging van
eene Dissertatio Physica de calore fuidorum elasticorum specific°. In 1839 werd bij beroepen tot gewoon hoogleeraar in
de geneeskunde aan de Utrechtsche hoogeschool , welke betrekking hij aanvaardde met eene Oratio de medicinae doctrinarum
physicarum ope nostra imprimis aetate perficienda.
Vroeger
was hij ook bevorderd tot doctor in de heel- en vroedkunde
en lid van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten
en wetenschappen. Hij overleed den 10 Februarij 1840 , ten
gevolge van eene hevige zinkingkoorts, nalatende een diep bedroefde vader , die met zijne echtgenoote het onherstelbaar verlies van hun eenig over gebleved won bleven betreuren.
SUERMAN (ALEXANDER CHARLES GILLAUME),
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Zie Konst en Letterbode 1840, I. bl. 98, 104; J. L. C. Schroe.
der van der Kolk, Toespraak aan ziine leerlingen op den 17
February 1840; Witsen Geysbeek, Woordenboek der zamenleving;
Nieuwenhuis, Woordenboek van kunsten en Wetenschappen , ledr.,
het aanhangsel , 2e verbeterde druk ; K o bus en de Rivecourt,
Biographisch Handwoordenboek
Poggendorff, Handworterbuch zur
Geschichte der exacten Wissenschaften
Holtrop, 1. c., p. 343.
SUERMAN (BERNARMS HENRicUs), noon van Herman
-

Sue rman en Agnes Mourus, vader van den vorige , werd
den 4 October 1783 te Haarlem geboren. Nog geen 12 jaren
oud verloor hij zijne ouders. Tot de heelkunde opgeleid , zag
men hem , bij de landing van het Engelsch-Russische leger,,
in N. Holland , als vrijwilliger werkzaam in de hospitalen die
tijdelijk te Haarlem opgerigt waren. Later studeerde hij onder
Matthias van Geuns in de geneeskunde aan de hoogeschool
te Utrecht en verkreeg na verdediging eener Digs. de Arsenici

in corpus hum. e firectibus ejusque usu, hodie cekbrato , praes. ad
carcinomatis curationem (Traj. ad Rhen. 1809 V.), den doctoralen graad. Curatoren der Harderwijksche hoogeschool benoemde hem tot opvolger van v a n Maan'en. Den 19 Junij
1810 hield hij zijne intreerede met eene Or. inauguralis de iis ,

quae cum veteres turn recentiores , impr. Batavi et Germani de vitae
corporiae principio philosophati aunt (Hard. 1810 4°). Na de
vernietiging der akademie werd de hoogleeraar , buiten zijne
voorkennis , tot vrederegter te Apeldoorn en tevens tot geneesbeer van dat ambt benoemd , doch hij wilde de stad niet verlaten en bleef te Harderwijk en op de Veluwe de heelkunst
uitoefenen. In 1816 vertrok hij als hoogleeraar in de geneeskunde naar Utrecht, waar hij zijne betrekking aanvaardde met
eene Or. de Magnetism° , qui vocatur aninali , veteribus omnino

incognito , nostra demum aetate invent° , si bene adhibeatur,,
novum fortasse Physiologis lumen et salutare Afedicis remedium
aliquando allaturo. Voorts vindt men in Acad. Ultraj. etc. a.
1826-1827 , zijn Or. rect. de animi fortitudine , virtute medicis propria , maxime illa in epidemiis conspicua. Achter
dezelve komt een belangrijk verslag voor omtrent de edelmoedige hulpvaardigheid door de kweekelingen der Utrechtsche
faculteit betoond , toen Groningen , t. j. 1826 , van eenige
langdurige epidemische ziekte bezocht was. Overigens heeft
hij nimmer zijn naam onder anderen door hem uitgegevene
geschriften geplaatst. Eene uitzondering maakte hij met de

Baadgevingen aan zijne medeburgers bij het naderen der cholera,
waarvan acht uitgaven bet licht zagen. Hij huwde Guill elmine Gilette Susanna du Houx de Cramant,doehter
van den predikant bij de Waalsche gemeente te Haarlem , die
hem 3 kinderen schonk. Hij overleed den 11 Febr. 1862.
Zie Heringa, de auditorio , p. 20, 159, 192; Bouman, Or.
de Institut. acad. Traiect. ad Rhen. 1845, p. 15; Annal. Acad.
Ultraj. 1862; Gesch. d. Geld. .Hooges. , D. II. bl. 556; 628 , 681;

Kobus en de Rivecourt; Holtrop, 1. c.
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SUEYO (EmANuEL), geschiedschrijver , in 1587 te Antwerpen uit Portugesche ouders geboren , bleef , zoo het schijnt ,
gedurende zijn geheele leven in deze gewesten. Hij moet een
zeer geleerd man en bijzonder ervaren in de geschiedenis geweest
zijn. Hij was ridder en kamerheer van den koning en overleed in 1629 te Brussel in het 43ste jaar zijns ouderdoms.
Hij bediende zich in zijne geschriften van de Spaansche taal ,
waarin hij Tacit us en Sallustius vertaalde en ook een
korte beschrijving van Belgie in het licht gaf
(Descripcion breve del Pais baxo. En Anvers 1622 80.)
Zijn hoofdvverk is:
Em. Sueyro Anales de Flandes , del anno 407 hasce 1477.
Anvers 624, 2 vol.
Lie de Wind, Bibl. v. Geschied.

p.566; Foppens, Bibl. Belg.,

T. I. p. 261; Val. A n dr e as, BA Belg. ; Bibl. Meermanni, T. III.
I• 57; Kobus en de Rivecourt.

SUEDERUS. Zie ZWEDER.
SUFFRIDUS PETRI. Zie PETRI (SUFFRIDUS).
SU FFRIDUS SIXTINUS of SIXTUS is bekend als tooneeldichter. Hij schreef :
Apollo over de inwijdinghe van de Neerlandsche Academia de
BijekoV, ghesticht door Dr. S. Coster.
Amst. 1617.
Geraert van Velsen kende , lisp. vertoond op de Amsteld.
schouzvb. Aid. 1628 4° , 1657 , 1663 8 ° .
Zie Witsen Geysbeek, D. V. hi. 290; Cat. d. Maats. v. Ned.
Letterlc. , D. I. bl. 194.

SUIDERHOEF. Zie SUYDERHOEF.
SUIKERS (Mr. GEERLo) , den 26 Mei 1669 te Helmond
geboren , maakte zich als geschiedscbrijver met Isaak Ve rburg bekend door hunne uitgave der Algemeene kerkelzjke en
weereldlijke geschiedenissen des bekenden Aard-kloots , van de
schepping der wereldt tot de doodt van Willem den III koning
van Engeland enz. Amst. 1721-1724 10 dn. fol. Hij over

iced den 28 Maart 1717.
Zie zijn leven voor het aangeh. werk ; S ax e • G,zom. , T. V. p.
537; Jocher; Hermans, Not. lit., p. 21; Verwoert.

SUIS. Zie SUYS.
SUISKENS. Zie SUYSKENS.
SUISSAP (J. DE). Van dezen dichter verscheen in 1773 te
Utrecht .Een honderdtal nieuwe geestrzjke raadsels, want vermits
de Grieken , volgens hem: #de gewoonte hadden zich onderling
raadsels op te geven", stelt hij het zeker dat raadsels eene
geestopscherpende tijdkorting opleveren.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. WI.
68
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SULTZE (JELIN Moms). Van hem is bekend Der sielen troest
Utrecht 1479 , Haarlem 1484 , Zwolle 1485 Tha,ntwerpen bi

mi Govaert Bac. Int iaer On Heeren MOCCCG den XXI dack
in September 4°.
Zie v an Doorninck, Anon. en Pseud., n °. 6296; Cat. .T. Nieu wenhuizen, bl. 27.
SUNDEREN (WILLEm VAN) , beeldhouwer , bloeide in het
laatst der 17e eeuw. To 's Hage , waar hij geboren werd en
overleed , verkreeg hij in 1683 het meesterschap in de confrerie
kamer , in 1697 werd hij met Antoni Boogmaker hoofdman van den beeldhouwers broederschap.
Zie Kramm.

SUNDORF (WILLEm) , een bekwaam componist en ijverig
voorstander der met goed gevolg door hem beoefende toonkunst.
Hij overleed te Amsterdam den 1 Mei 1826.
zie Verwoert.
SUNMAN ( ) begaf zich na den dood van P. van der
Paes, genaamd L el y , naar Engeland om aldaar zijn fortuin
te maken. Hij vervaardigde het portret van koning Kar el II,
doch daar dit niet zoo goed uitviel als dat van John Rile y,
werd hij op den achtergrond geschoven en trek naar Oxford,
waar hij voor de universiteit de groote stukken , die hare stichters voorstellen , schilderde. Zij worden aldaar nog in de kunstgalerij bewaard. Hij overleed te Londen omstreeks 1707.
Zie Fiorillo, Geschichte der Jilahlerey in Grosbrittannien u. s. w.
Gottingen 1808 8 0 ; Kramm.

SUPERVILLE (HUMBERT DE). Zie HUMBERT DE SUPERVILLE.
SUPERVILLE (DANIEL DE), geneesheer te Saumur, werd
aldaar in Augustus 1657 geboren , studeerde in zijne geboortestad , en werd in 1683 predikant te Loudan. Na de herroeping van
het edict van Nantes , vestigde hij zich in Nederland , was 6
jaren hulpprediker en vervolgens in 1691 gewoon leeraar te Rotterdam. In 1725 werd hij emeritus en overleed den 9 Junij
1728. Hij was als kanselredenaar beroemd en schreef :

Le vrai Communiant , ou Traite de la sainte cene et des moiens
d'y bien participer 1718 4me ed. revue et corr. Rotterd. 1726
2 p. pet. 8°. Ibid. 1738 pet. 8°. Sept. ed. revue et corr. Rotterd.
1742 2 p. I vol. pet. 8°. Nouv. ed. Amst. et la Haye 1835 12°.
In 't Ned. over het avondmaal vert. door Capp ela n. Rott. 1724

8°. Amst. 1731 bij J. ter Beek, aid. bij A. en J. c i.
Sermons sur divers Textes de l' E. S. 5 ed. Rott. 1711,
17, 24 4 vol.

Melange des serrnons sur divers textes de l'Ecriture sainte.

17U, 1743 3 vol.

1075
Nouveaux 8ermons sur divers textes de l'Ecrit. S. 1743.
Elamens du Christianisme , ou ifirege des veritez et des devoir8
de la religion Chretienne, 1 l'usage des Enfants par feu M. D.
de S. past. de l'.Eglis. etc. Nouv. ed. revue par ordre de8 consdoires. Amst. 1754 pet. 8°.
Le veritez et lee Devoire de la religion chretienne ou catechisme pour l'instruction de la Jeunesse, par feu Mr. Dan. de
Superville. Heutieme ed. Amst. 1763 8°.
Zij n afbeelding , door B. Thomassin geteekend en door
B. Be rn ae rt s gegraveerd, werd ten j are 1737 in kl. 80 nitgegeven.
Zie Yp e y , Gesch. d. Chr. kerk in de

18e eeuw , D. VIII. bl. 612;

V. Harderwkjk, Rott. predd., bl. 129 very.; Gins hi s, Godgel. 1Ved.;
Catal. de la Bibl. Wallonne i Leyde
p. 35; Supple,. p. 39; Deuxieme Supplinn. , p.62, 75; Abcoude, p.350; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr. ; Bernardi, Nouvelles de la Republiq. des Lettres , An. 1706 Mart, p. 297; .Tournal des
*vans An. 1.708 Octobr. , p. 80; Koecher, Catech. Hist. , b1.165.

SUPERVILLE (DANIEL DE) , zoon van den vorige , den
fl Junij 1700 te Rotterdam geboren , werd als proponent

aldaar beroepen en bevestigd den 30 September 1725. Hij
overleed den 24 Mei 1762. De diehter Adolf Hen drik
H a g ed oor n vervaardigde op hem een lijkdieht. Hij was een
der uitstekende kanselredenaars van zijn tijd.
Flij gaf in het lieht:
Sermons sur divers textes de l'.Ecriture sainte.
Rott. 1754,
Amst. 1763 , 64 3 vol. 8° m. portr.
La Lumiere trop tOlt eteinte ou sermon sur Jean V.
35;
prononce pen de fours apres les Anerailles de S. A. S. monseigneur Guillaume Charles Henri Eris° , Prince d' Orange etc.
Rotterdam 1752 80 in 't Ho!!. vertaald door Fr. de Hiles
(Rotterd. 1752 4°.)
Dezelfde de Haes vertaalde zijn werkje .De ware Dischgenoot aan de tafel des Heeren. Amst. 1737 8°.
Zijn portret , door J. Folk e ma gegraveerd, ziet in 80 het
licht met een vierregelig fr. gedicht.
Zie Harderwijk, t. a. p., Glasins, Godgel. Nederl. ; Catal.
de l'Oglise walon. a Leyde , p. 48; 8e SupplOna, p. 80; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt, Muller, Cat. v. portr.

SURENDONCK (ANDREAs) , predikant te Sparendam , in
1659 te Reewijk , in 1669 te Cloetingen , in 1671 te Raamsdonk , in 1691 te Geertruidenberg , gaf eene lijkrede op het
overlijden van koningin Mari a.
Zie Schotel, Kerk. Dordr. D. II. bl. 9.
SURENDONCK (Grunions) , in 1601 geboren , verdedigde onder A. Thysius te Leiden eene Disput, de Christ°
capite ecclesiae, word rector te Gorinchem, vervolgens van
63.
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1643-1651 te Utrecht, later te Rotterdam , waar hij in
1662 stieri. Hij maakte zich als Latijnsch dichter bekend ,
doch zijne poezy is verspreid. Zijn beeldtenis bestaat met een
Lat. gedicht van G. Soest er onder.
Zie Synopsis purioris Theolog. disputat. 50 comprehensa. Amst. 1658;
Schotel, Kerk. Dordr. , D. II. bl. 9; Ekker, De Hieronymus
school te Utrecht 2 st. bl. 7; Jac. van Oudenhoven, Beschrijv.
van Heusden bl. 189; Muller, Cat. v. portr.

SURENDONCK (PETRus); zijn zoon , rector te Goes , voorts
conrector te 's Hage (1670), volgde in 1674 Schalcken als
rector te Dordrecht op. In 1681 vertrok hij naar Utrecht en in
1685 naar 's Hage om zijne dagen aldaar in otio literario te eindigen , doch op dringend verzoek der regeering van Middelburg
nam hij het bestuur der Latijnsche school aldaar op zich. Van
daar vertrok hij naar Amsterdam. De beroemde Jacobus
Fruytier en Franciscus Burmannus waren zijne leer
lingen. Hij was een der geleerdste mannen van zijn tijd en
beoefende de Latijnsche poezy in den smaak van Caspar
Staphors t, den dichter van een Carmen Epinicium ac protrepticum de bello .Britannico en van Francis.. Plante,
door zijne Mauritius bekend. Zijn kunstbroeder David van
Hoogstraten noemde hem "de eer der letterhelden". TerwijI hij te Dordrecht was , was daar Elias Surendonck,
na eerst conreetor te Goes , vervolgens predikant te Kalishoek
(1668), Nisse , •Oud-Beyerland (1678) geweest te zijn , sedert
1679 leeraar bij de hervormden. Hij overleed in 1681. Er
bestaat van P. S. een groot portret , naar D. v an der Plaats
door J. van Munnikhuizen gegraveerd , als rector der
Lat. schole te .Arnst. act. 52 fonct. 33 in gr. fol. met 8 reg.
van van Vollen hove.

.

Zie Scho t el, Ill. School, bl. 90; Kerk. .Dordr. , D. II. bl. 9;
Twee Zeeuwsche rectoren in Zeeuwsche volksalmanak 1806; Ekker,
Bier. school te Utrecht , bl. 18; Vrolijkhert, Vliss. Kerkhemel ,
bl. 356; Reitzii Or. de Schola Hieronym. , p. 28; Levens van gel.
mannen en vrouwen, n() . 6 bl. 91; Gelett. Zeeland, bl. 58 ; K ok ,
V. W., D. VIII; Hoogstraten, Gedicht. , b1.110; Cat. J. Koning,
D. I. bl. 93; Soerman, K. R.

SURENHUSIUS (GuiLIELmus), te Groningen geboren, werd
in 1704 hoogleeraar in de Oostersche talen te Amsterdam.
Ook droeg men hem later hat onderwijs op in het Grieksch
in sommige gedeelten van het N. T. Hij overleed in 1729.
Hij gaf in het licht :

Mischna, sive Maus Ilebraeorum juris rituum, antiquitatum
ac legum systema cum comment. Ra6binorum, versione Lat. et
notis. Amst. 1698-1703 3 vol.
13113,.ov staTaXAccog, in quo secundum Theologorum formulas
allegandi et modos interpretandi conciliantur loca ex V. et N.
testamento allegata. Amst. 1713.
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Zie Saxe, Onom. , T. VI. p. 55 et Anal. 6 , 9; lo. Fabrieii,
Hist. Bibl. ; T. I. p. 254, 255; Stolle, ad Heumannum , p. 862;
D. J. van L en n ep, Athen. Amst. memor. , p. 164 seqq. ; GI as i u s,
Godgel. Nederl, ; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Riveeourt.
SURINGAR (GERARD TJAARD) zoon van Tj aard Ni c
1 aas Su ring ar , burgemeester van Leeuwarden , en van
Pet ronella Coup er u s , geboren te Leeuwarden 18 October
1761, studeerde te Franeker,, en werd aldaar den 21 Junij
1781 bevorderd tot doctor in de beide regten na openbare
verdediging van zijn academisch proefschrift Observationes ad
seleclas guasdam Solonis lege, (Franequerae, G. C o ul o n , 4 °).
Hij bekleedde achtereenvolgens den post van praeceptor aan
de Latijnsche school te 'Haarlem (1781-1783) en then van
conrector te Leeuwarden , uit welke laatste betrekking hij in
1796 tegelijk met den bekenden rector V al en tin us Sloth ouwer, cm zijne politieke gezindheden werd ontzet. Na
zich vervolgens met der woon te Lingen gevestigd te hebben
werd hij aldaar in 1802 tot hoogleeraar in de letteren en oudheden aan de Illustre school en tevens rector der Latijnsche
scholen aangesteld , welke beide bedieningen hij tot de opheffing der eerstgenoemde school in 1820 heeft waargenomen.
Toen eervol emeritus verklaard , overleed hij zeven jaren later,
ongehuwd , te Beetsterzwaag in Friesland , 7 Junij 1827. Gedurende de jaren 1803 - 1812 verschenen van zijne hand tien
Prolusiones, critisehe aanteekeningen vooral op Latijnsche
dichters behelzende , en in 1814 een Latijnsch danklied a.
God voor de bevrijding van Europa , getiteld: Deo Optima
Maximo, Liberatori Europae.
Ten en ander zag het licht in
de jaarlijksche prograrnma's der beide Lingensehe scholen ,
en deed den auteur als een niet ongelukkig beoefenaar der
Latijnsche poezie kennen.
,

Zie J. C. G. Boot, de Historia Gymnasii Leovardiensis , p. 45;
F. Heidekamp, Oral, de fatis rei scholasticae Lingensis et de ratione recens fundati Gymnasii , p. 6; S. F. W. Hoffmann, V erzeichniss der Altherthumsforscher und Philologen , p. 424; F. A. Eckstein, Nomenclator Philologorum , p. 556.

SURINGAR (LucAs), zoon van Tjeerd Nicolaas Suringar, burgemeester van Leeuwarden en Baudina Petronella
Couperus, den 22 December 1770 te Leeuwarslen geboren ,
studeerde in de godgeleerdheid te Franeker. Na het verdedigen eener Dissertatio Philologico-Exegetica de diversis vocum
Vrn, ' Avoo, et ajinium significatibus in sacra scriptura onder
v an V o ors t verdedigd te hebben , werd hij (1792) predikant
te Oppenhuizen en Uitwellingerga bij Sneek , vier jaren later
(1796) hoogleeraar in de godgeleerdheid en predikant te Lingen en irn den 1 Sept. 1804 te Leiden honoris causa tot
theol. doctor gepromoveerd te zijn in 1814 te Leiden , waar hij den
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13 Junij 1815 zijn anAt aanva,ardde met eene Or. de Muneris
Doctrinae Christianae interpretum praestantia a futuris reliIn 1825 hield hij, bij gelegionis doctoribus rite aestimanda.
genheid dat Joannes Hoog, more majorum met de kap
Den
promoveerde, een Oratiuncula in testi 4cademici solemnitate.
8 Febr. 1827 sprak hij bij het neerleggen van bet rectoraat
eene Or. de variis quae rei Ohristianae obortae sunt, calamita-

tibus in illius cominodum ague salute& , divina moderante
providentia conversis. Hij huwde Catharina Anna Elisabeth Beck h a us, geb. te Lingen den 23 Junij 1778 , was
lid der Maats. v. Ned. letterk. te Leiden , van het Haagsch-,
Utrechtsch-, Zeeawsch- en van het historisch-theologisch genootschap te Leiden en overleed den 23 Aug. 1833 te Amsterdam.
Hij heeft acht kinderen nagelaten.
Men heeft nog van hem een door het Haagsche genootschap
tot verdediging van den Christelijken godsdienst met goad bekroonde verhandeling over de leer des Bijbels , inzonderheid des

Nieuwen Testaments , aangaande het laatste algemeene Gericht ,
hetwelk Jezus Christus over de wereld houden zal (1804), en
een insgelijks door dit genootschap bekroonde verhandeling
behelzende een Betoog van de waarheid en goddelijkheid der

.Euvangelieleer , nit de behoorlijk gestaafde lotgevallen der Joodsche
natie , na den dood en de verheerlijking van onzen Heere Jezus
Christus. Assist. en 's Hage 1811 8°.
Ook gaf hij twee leerredenen in het licht.
Zie Narratio de vita Lucae Suringaris
in "Inn,. Acad. L. B.
1833 1834; Waardenburgii Or. de ortu et fortuna Acad. Lingensis in Opuscula , p. 33; Siegenbeek, Gesch. d. L. H., D. I.
bl. 411, 445, 446, D. II. bl. 256, Bouman, Vita .T. Clarisse ,
p. 36, 50, 51, 52, 83, 288; Glasius, Godgel. .Nederl. ; Handel.
d. Maats. V. .Ned. letterk.
1834; Nieuwenhuis; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt.
-

SURINGAR (WILLEm HENDRIK) zoon van Pet r a s J a c o-

b us Suringar, koopman te Leeuwarden en van Bauckje
Buysing, broederszoon der beide voorgaanden , geboren te
Leeuwarden 3 Augustus 1790 , nerd in Pzijne jeugd voor de
studie bestemd , waartoe hij eenige jaren op de Latijnsche
school zijner vaderstad doorbragt , doch moest , door den druk
der tijdsomstandigheden gedrongen , dit voornemen laten yarn.
Na den dood zijns vaders op nog jeugdigen leeftijd aan bet
hoofd van onderscheidene bandelszaken geplaatst , dreef hij die
vele jaren lang met gelukkig gevolg en maakte zich ook door
het bekleeden van verschillende openbare betrekkingen , als
lid van den raad en van de prov. staten in de stad en het
gewest zijner geboorte , jegens zijne medeburgers verdienstelijk.
Doch zijne groote kracht en levensroeping was elders , op bet
veld der philanthropic , gelegen. Dc maatschappij tot Nut van
'I; Algemeen , waarvan hij een ijverig medelid en afdeelings.
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bestuurder was , bood hem hiertoe een gescbikt terrein. ,Meer.
malen werden zijne antwoorden op door de maatschappij nitgeschreven prijsvragen met goud bekroond. Zoo b. v. in 1822
eene verhandeling behelzende een Onderzoek naar de oorzaken
van he vervloeijen van aangeleerde kundigheden bii ionge lieden
na he verlaten der scholen, met aanwijzing van gepaste middelen ter voorkoming daarvan ; in 1828 zijn Geschied. en Zedekundig liandboek voor gevangenen, geschikt voor zon- en fentdagen , aan hetwelk de eer eener vertaling in het Fransch ,
Vlaamsch en Hoogduitsch mogt te beurt vallen ; in 1830 zijne
verhandeling , getiteld : Sluikerzj, een valstrik voor de zedelijkheid en h,et bederf der maatschappelijke welvaart,
enz. Inmiddels had Suringar ook op een ander gebied niet stil gezeten ,
maar was in 1823 , op bet voetspoor van den Engelschman
John Howard, met J. L. Nierstrasz jr. en W. H.
arnsinck Can. , de oprichter geworden van het genootschap
tot zedelijke verbetering der gevangenen , waarvan bij schier
eene halve eeuw de ijverige medebestuurder wezen mogt. Ook
behoorde hij in latere jaren , toen bet gevangeniswezen en de
vele gebreken , die bet aankleefden , ook bier te lande meer
algemeen de aandacht begon te trekker, tot de meest besliste
voorstandeis en ijvcraars voor het cellulair systeem uit dezen
tijd dagteekenen zijne Gedachten over eenzame opsluiting van
gevangenen (1843) , mede in het Fransch vertaald. De laatste
25 jaren van zijn leven was Suringar daarenboven nog op
een ander veld van philanthropie volijverig werkzaam wij
bedoelen de opvoeding en terechthrenging van te huis verwaarloosde knapen , waartoe het voorbeeld van wat in Frankrijk
onder de leiding van den verdienstelijken Demetz geschiedde,
hem aanleiding gat. Ook Nederland bezat weldra , voornamelijk
door Surin gar 's bedrijf zijne vereeniging en landbouwkolonie
Nederlandsch.Mettray , op bet landgoed Rijsselt bij Zutfen gevestigd (1852). Als commissaris bleef bij tot aan zijn dood
zijne teederste zorgen aan Mettray wijden , en hoe lief bij deze
stichting had , daarvan getuigt zijn verlangen om ook na zijn'
overlijden op haren godsakker te midden zijner kweekelingen
te rusten. Hoogbejaard ontsliep hij den 17 September 1872,
te Amsterdam , waarheen hij in 1840 , toen hij zich uit alle
zaken terug trok om voortaan alleen voor zijne philanthropische
bemoeijingen te leven , zijne woonplaats had overgebragt. 's Mans
verdiensten waren zoo binnen als buiten 's lands niet onopgemerkt gebleven : hem versierde behalve eenige vreemde ridderorden bet kommandeurskrnis van den Nederlandschen Leenw
het lidmaatschap van onderscheidene geleerde en philanthropische
genootschappen enz., terwij1 hij daarenboven op den 23 December 1847 door den senaat der boogeschool te Freiburg in Baden
honori8 causa tot doctor in de wijsbegeerte bevorderd was.
Behalve de boven reeds genoemde werken zien nog verschillende
,
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gesehriften van zijne hand het licht , wier opsomming ons to
verre zou voeren. Surin ga r is driemaal gehuwd geweest :
1 0 . met Aukje Oenes Gorter, 2°. met Anna de Jong
en 3°• met Charlotte Henriette Wilhelmina Loch.
man von Konigsfeldt, wed. Cornelis ten Hoet, welke
laatstgenoemde hem met due kinderen uit zijne beide eerste
huwelijken overleeft.
Zie Verslag van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering
der Gevangenen over 1872, bl. 11 23; XXIste Bmigt over de Landbouw-kolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen ,
bl. 85 97.
Levens der Maats. van Ned. Letterk.
1873.
-

-

SUMUS (BERNARDus), in 't eind der 16e eeuw te Roermond
geboren , was priester en guardiaan van verschillende kloosters
toen hem de lust beving het H. Land te bezoeken. In April
1644 vertrok hij met een leekebroeder , Ja c. Sin celi us,
het klooster Bootendaal bij Brussel, trok over Frankrijk naar
Rome , ging van daar scheep naar Sidon en kwam den 1 Mei
1646 te Jeruzalem. Tot de waardigheid van commissaris van
het H. Land en president van 't H. graf verheven , had hij
overvloedige gelegenheid de H. plaatsen te bezoeken. In 1647
te Brussel teruggekeerd , begon hij aan een uitvoerig verhaal
zijner reis te arbeiden en gaf bet in 1649 te Brussel in 4° m.
pl. in het licht met den titel : Den Godvruchtigen Pelgrim
of te Jerusalemsche rep,. in 3 boecken bedeylt , waarin reel
ghedenckwaerdighe saken verhaelt worden mitsgaders eenighe
gheestelijeke betrachtinghen passende op de my sterien van ieder
heylighe plaals , 4 maal herdrukt in 1665 in 't fr. vertaalt.
Hij overleed in zijn klooster te Roermonde den 3 April 1665.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. ; Foppens, Bibl. Belg., T. I.
p. 134; Paquot, Mom., Kobus en de Rivecourt.
SUSANNA (JOANNES ANDREAS) zoon van Joannes Ba p-

tista Susanna en .Elisabeth Koch, den 11 December
1795 te Leiden geboren. Voor den geestelijken stand bestemd ,
bezoeht hij het proseminarium te Uden. Susanna echter had
geen neiging voor dien stand , ontliep het en werd apothekersleerling , later klerk op het parket van V ers ch uur, otlicier
van justitie en in 1825 administrateur van 's rijks museum van
natuurlijke historic. Weldra genoot hij het vertrouwen van
den directeur, en wanneer deze uitlandig was, fungeerde hij
als hoofd der inrigting. Veelvuldig waren zijne bezigheden
aldaar en uitgebreid zijne briefwisseling, zoowel met de reizigers voor het museum in onze koionien , als met de talrijke
personen die uit eigen aandrang voor deze inrigting verzamelde.
Ook bewoog hij zich in de uren van verpoozing op literarisch
gebied en vertaalde werkjes 'van madame de Geniis, mad.
de Montholieu, mad. Cottin, Schlegel's Opmerkingen
over Parij s , Metasko of de Polen van Pigault Le brun,
de Leerredenen van de Bouloque , een Verzameling van leerrijke
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fabelen voor de jeuqd , lieve versjes met plaatjes , de goede voor.
bedden , 12 vertellingen , De gevolgen der deugd en der ondeugd
twee verhalen naar de platen van J ul es David, die den prijs
hadden behaald door Be nj amin D el essser t uitgeloofd en
gat in het eerste deel van de Gide, berigten over. Sumatra.
Kort daarna werd hem van regeerirwswege de redactie opgedragen van de Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis
der Nederlandsche Overzeesche bezittingen door de leden der
natuurkundige commissie in Indie en andere schrijvers.
Ook bewerkte hij eenige stukjes over natuurlijke historie of
plaatsbeschrijving in verschillende tijdschriften en beoefende de
nederduitsche dichtkunst. Zoo gaf hij eene vertaling van Carl
Pfeif fe r 's frac der TOne , een gedicht bij de inwijding
der Leidsche R. C. St. Pieterskerk te Leiden. Hij overleed
den 1 October 1859 in den ouderdom van 64 jaren , bij zijne
vrouw Maria Johanna A. d ria a ns, weduwe van den officier
van gezondheid L. F. T h ij ssen s, twee dochters nalatende ,
waarvan de oudste huwde met den conservator van 's rijks
museum dr. J. A. Herklot s. Susanna was lid van verschillende geleerde genootschappen. Nog .af hij in het Licht:
Uittreksels uit de briefwisseling met deb reizigers voor het
museum in de kolonien in K. en L. bode 1825-1827.
Levensschets van H. Boie in Magazijn MOT Welenschappen,
kunsten en letteren van N. G. van Kamp e n. Deze levensschets werd in het Hgd. overgezet en met brieven van Boie
verrijkt ter perse gebragt , hetgeen hem aanleiding gaf tot het
schrijven van Levensschets van IL Boie , en hulde aan zzjne
deugden en verdiensten , benevens eenige door hem geschrevene
brieven , gedurende zijn reis en veralijf in
O. Indies Amst.
1834 m. portr.
Zie Levensb. d. llictats. v. Ned. Letterk.

1860.

SUSENAER (ABRAHAM), schilder van stillevens , ts Dordrecht
geboren , was aldaar lid (1640) van het schildergenootschap.
Lie J. C. Weyerman; Kramm.

SUSTEREN (JoANNEs VAN) werd omtrent het midden der
17e eeuw te 's Bosch geboren. Hij nam bij de paters Capucynen het kloosterleven aan , en heeft , in het klooster der
Orde te Antwerpen onderwijs in de godgeleerdheid gegeven.
Volgens zijn kloosternaam werd hij pater Alber t us Si Iv a educe!) sis of v an den Bosch genaamd. Er bestaat een
Latijnsch werkje over de plegtigheden der H. Mis , door hem
in het jaar 1720 uitgegeven en getiteld : Epiiome rituum ewero.
rum ac Ceremoniarum in Missis. Antv. 12°. Hij droeg het
op aan zijn naamgenoot Henricus Josephus van Susteren, bisschop van Brugge , dien hij zegt uit 's Bosch afkornstig te zijn , en aan den toen verkozen bisschop van Antwerpen , Carol us de Spinosa , die ook uit de orde der C apu-
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cyn en was. Van Sus tere n is te Brussel overleden , doch
het jaar van zijnen dood is niet bekend.
Zie van Gi1s en Coppens, N. Beschrijv. van 's Hertogenb. ,
D. II. bl. 343.
SUSTR1S of SUSTER (FREDERIK), historieschilder , in 1526
te Amsterdam geboren , kwam in dienst van het hof van Beijeren en overleed in 1599 te Munchen. Hij vertoefde langen
tijd in Italie , zooals te Venetie en te Florence , waar hij lid
der academie was en medewerkte aan het praalgraf van Michel
Angelo.
Zie Immerzeel; Kramm.
SUTHOLT (BERNARD), te Hamm in Westphalen geboren
en opgevoed in den hervormden godsdienst , studeerde eerst
te Groningen , daarna te Helmstadt , eindelijk te Heidelberg.
Het gelukte hem , door den beer van Br ederode, die , als
Nederlandsch afgezant aan onderscheidene Duitsche haven , zich
meermalen in laatstgenoemde academiestad onthield , aanbevolen
te worden aan de curatoren van Leiden , ontving van hen
verlof om daar openlijke voorlezingen te houden over de regtsgeleerdheid , en kwam tot dat einde , in het midden van den
zomer van 1620 aan die beroemde universiteit. Doch dit verlof werd spoedig , waarom weet men niet , ingetrokken. Intus.
schen had hij zich een nieuwen en ijverigen begunstiger vet..
worven aan Petrus Cunaeus, die verscheidene pogingen
aanwendde , ora hem eenen regts-katheder aan de Hollandsche
akademie te bezorgen. Met beteren uitslag werkte hij voor
hem te Harderwijk. Aldaar werd Sutholt, . bijna twee.
jarig verblijf te Leiden , door diens voorspraak , in het begin
van 1622 tot boogleeraar der burgerlijke regtsgeleerdheid en
practische wijsbegeerte benoemd en held den 6 Junij van dat
jaar eene intree-rede de ratione interprelandi juris, et Philosophiae activae cum juris studio conjunctione (Hard. 1622 8.).
In het volgend jaar gal hij in het licht Dissent. undeviginti,
guibus universum jus institutionum ex principiis explicatur ,
arevitate , ut instar coinpendii, eá item perspicuitate, ut in locis
obscurioribus viae commentarii esse possent.
Harderovicii 1623.
Na wegens zijne overhelling tot de R. C. kerk in 1623 geschorst
te zijn , legde hij in April 1625 zijn ambt neder en gibg te
Keulen tot de R. C. kerk over. Door bemiddeling der Keulsche geestelijkheid bood hem de aartsbisschop van Salzburg ,
tot loon van zijnen overgang , een voordeelig professsoraat aan.
Ilij aanvaardde het niet, maar trad in dienst van den paltzgraaf
olfgan g W ilhel in te Neuburg, die, even als bij , de
protestantsehe belijdenis verzaakt bad. Deze maakte hem
regeringsraad te Dusseldorp, waar hij een ontijdig berouw
gevoelende in den bloei zijns levens overleed.
Hij gal nog in het licht:
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Dist, de jurisdictione , mero et mixto imperio. Genev. 1624 80.
Caussae conjectio , cur , ejuratci haeresi calvinianci, fidetn
Romano-Catholicam nuper sit amplexus. Colon. 1825.
Zie Siegenbeek, Gesch. d. Leidsche Lloog es. , T. en B. II. 68;
Bouman, G eschied. d. Geld. Hoog es. , D. I. bl. 51; Cunaei Epp.
(ed. Burmanno) Ep. 123, 126, 141; Leibnitz, Al iscell. , p. 146;
Jtigler, Beytrage zur gurist. Biogr. ; Jöcher; P aquot, Men.,
T. IV. p. 96-100; Bibl. Emtincle , T. II. p. 99; Kobus en de
Rivecourt.

SUTTERE (Glum DE), bouwmeester en landmeter . te Gend.
Hij maakte bet plan en bestek voor de groote vleeschhal aldaar, ,
die tusschen 1408-1417 werd voltooid. Dit gebouw was
tijdens Sander us (1627) een der schoonste hallen van
Europa.
Zie Messager der Sciences etc. Gand 1859, p. 1 0 7 .1 13.
—

SUYDERHOEF (JoNAs), graveur,, in 1613 te Leiden geboren , ontving evenals Corn. Vissche r, onderwijs van S o u tm a n. Hij bezat een hoogen graad van geestige behandeling
der etsnaald. Zijn werk bestaat nagenoeg geheel uit navolgingen van schilderijen en portretten van zijne tijdgenooten.
Bijzonder gelukkig was hij in het nabootsen van den toon en
penseels behandeling der originelen , vooral in de portretten van
Frans Hal s. Er is veel waarheid , gloed en expressie in
zijn kunstwerk. Onder zijn voornaamste prenten telt men de
val der Engelen naar Rubens, de Nunstersche vredehandelaars
naar Terburg, de vier Burgemeesters naar Th. de Keyser.
Op de verkooping van den grave von Fries golden 58 nommers (710.00. Zijn bloeitijd was van 1631-1668. Nagler
telt 116 zijner werken.
Zie Immerzeel; Kramm.

SUYDERWOUDE (Parr. JAcoBsz.) eig. P. J. SIMMES
VAN SUYDERWOUDE of PIET. JACOBSZ. AUSTRO.SYLVIUS , schreef :
De leer van de predestinatie , in corte ende zeer klare vraghen
begrepen etzde in 7 cap. onderscheyden, door Dan. Tossanurn.
()very& uyt de lat. tale in de Neclerl. door P. J. Au.
Amst 1611.
Aphorismi ofte grondvesten der Christel. religie, ghestelt in
ghemeene plaelsen der h. theol. ende bij cot* spreucken of artic.
uytgelegt enz. Amst. 1611.
Apologie ofte verantwoordinghe Jo/i. Piscatoris ... op de
voorbereydinghe van C. Vorstius enz. Alles overgh. uyt . de lat.
in once nederd. sprake enz. Enckh. 1614.
Van 't bestant des Nederl. oorlogs. Drie boecken beschr.
door D. Baudium vert. door enz. Amst. 1616.
J. Piscatoris tractaet van de ghenade Gods, daer in ghedisputeerd wert of Godts Salichmakende genade algenzeyn zij
enz.
vert. door enz. 1618.
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Oratie D. Parei van 't nat. Syn. to Dordrecht. Overgh.
in 1619.

Oratie over den 124 Psalm Martini Lydli enz. (1619.)
De beproevingke des gheloovigken om sick bereyden lot
het 11. Avondtmaal ende om datzelve weerdichlijck te ghebruycken.
Twee tractaten van P. du Moulin , door Semmes vert. en met
andere uytgegeven onder den titel P. Molinaeus versch. gotta.
tractaten. Amst. 1622 12°.
Grondige ende klare vertooninghe van het onderscheydt in
de voornaemste hooftstucken der chi. religie tussch,en Gereformeerden.
SUYS (ANNA) of SUSIA , geestelijke maagd te Dordrecht
uit een aanzienlijk .eslacht gesproten , vervaardigde Latijnsche
' Epigram. Lib. 1 vindt men een gedicht
gedichten. In Grudu

(versus amoebea) Ad Annam Susiam Batavam , virginem Deo
sacratam , deformem quidem et aetate jam grandem , sed
pii
carminibus. Latine conscriptis celebrem.
Zie Balen, Beschrijv. v. Dordreeht, bl. 203; Bev erwijck,
Uitn. d. Vrouwel. Gesl. , bl. 84; Hoeufft, Pam., p.13 , 14; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
SUYS (Mr. CORNELIS) ridder,, heer van Rijswijk , president
van den hove van Holland, zoon van Corn ells Suys en
Maria de Jonge van Baartwijk, werd in 1514 geboren,
was een man van groote bedrijven en werd door Karel V
en P hili p s II in vele gewigtige zaken gebruikt. Hij was een
ijverig voorstander der roomsche kerkleer , en derhalve bij de
onroomschen niet geacht. Zij ontzagen hem zoo weinig , dat
zij hem voor het breken der beelden werkvolk lieten afzonderen en voor zijn huis te 's Hage .) een openbare preek hidden
in het midden van eene verschansing van wagens , verdedigd
door gewapende schutters van Delft. Hij bleef den koning
getrouw, stond in groot aanzien bij de landvoogdes Margaretha
en nam in 1572 de vlucht. Zijn huis was op het punt om
met de woningen van andere gevluchte regenten door liet yolk
afgebroken te worden , doch de regeering van 's Hage kwarn
dit voor. In 1575 werd hij van 's konings wege tot den vrucl,
teloozen vredeshandel te Breda gelastigd. Hij huwde 1 Maria
van Drogendijk, 2 Anna de Bije 3 Catharina van
Sehoonhov en en overleed den 19 September 1580 te Hage
oud 66 jaren.
Zievan Lemen, Bat. ill.; D e Riemer, Beschrijo. v.'s Hage,
D. II. bl. 726; Scheltem a, Staatic. Nederl. ; Sent van diva, bl.
1 ) Hij woonde te 's Hage op den hoek van het Heulstraatje. Later
woonde aldaar de raadpensionaris C at s en in 1806 stond op Wen
growl de regtervleugel van het huis der gravin van W ass enaar
Twickel.
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265, 267, 272; van Meteren, B. II. tol. 42; Bor., B. II. bl.
76 (107) B. VIII. b1.88 (597); Wagenaar, V. H. , D. VI. b1.167,
186, 203, D. VII. bl. 30.

SUYS of SUSTUS (JAcosus). Van dezen Latijnschen dichter
is ons niets anders bekend dan dat hij bevriend was met Justus
Lipsius en Damas van Blijenburgh. In de Cento Ehic.
van den laatsten p. 226 vindt men een gedicht op hem en Lat.
brieven vanden tersten in diens Epist. Quaest. Lib. 11. Epist.
3 Lib. V. Epist. X, een brief aan hem en aan zijn zoon
Daniel in Epist. Select. Cent. III. VI .
SUYSKENS (CoNsTANTINus) werd den 20 Augustus 1714
te 's Bosch geboren. In het jaar 1732 door de Jezuiten in
hunne Societeit aangenomen , werd hij verkozen , om , met
andere leden der orde , bet vermaarde werk Acta Sanclorum
door de Bollandisten voort te zetten , man , gedurende 25 jaren,
aan de voortzetting van dit werk een aanzienlijk deel, zoodat
er , terwijl hij zelf werkzaam was , elf deelen voltooid zijn geworden. Suyskens is te Antwerpen, den 28 Junij 1771,
overleden.
Zie van Gils, Bisdom van 's Bosch, b1.189; van Gils en Coppens, N. Beschrijv. van 's Ilertogenb., D. II. bl. 345.

SWAAN (JOHAN SAMUEL) , in 1774 te Hoorn geboren ,
eerst apotheker te Amsterdam , later rector der Latijnsche
school in zijne geboortestad , was een verdienstelijk geleerde en
cell ijverig beoefenaar der Nederduitsche podzy. Hij overleed
te Hoorn den 26 October 1826.
Hij gal in het licht :
De laster en hare schadelijke gevolgen. Arnst. 1798 8°.

Ca,* Marius op de puinhoopen van het verwoeste eathago ,
in dichtmaat. Utrecht 1806.
Tot streeling van het oog en voedsel van het hart, leerhoek
voor jon,ge lieden m. pl. Utrecht 1813.
7 tarels van verbuigingen, vervoegingen en afteidingen der
tijden ten dienste der Latijnsche scholen.
piano. Hoorn 1816.
Latijnsche spraakkunst ; met 7 ,lano tafels van de verbuigingen, vervoegingen en afeidingen der tijden. Hoorn 1817 8°.
Jona en Esther ; 2 voorlezingen. Amst. 1822.
Bedenkingen op de bezwaren tegen den geest der eeuw van
mr. J da Costa. Amst. 1824 8°.
Frederik Hendrik van Nassau, een tegenhanger op het karakter van Maurits van .Nassau door J. da Costa. Hoorn 1825 8°.
Redevoerin,g bij de inwijding der genees. heel- vroed. en artsenijmengkundige scholen le loom in 1825. Hoorn 1825 8°.
Des Christens reis naar de eeuwigheid door de Maats. tot
Nut van 't Algem. bekroond.
Ook vervaardigde hij een Wilhelmus van Nassauwen, in den

geest van het oude lied. Anat. 1814.
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Voorlezing over de vorming van het beengestel in Algol. letterl.
maands. 1823 , D. VII St. 4 bl. 133.
P. Bakker , oorsprong van het woord Calomel in Tijdschr
V. genees, heel-, verlos- en seheik.-wetens. 1824 , D. I. St. 2
bl. 120.

Met T. A. Jorritsma, verklaring van de geneeskundige leer van den
heer Broussais. Ult het Framsch. Aid. 1821 DJ. St. I, bl. 80.
Met P. Bakker , verh. over de vraag Daar Lavoisier , de vader
der scheikunde , stelt , dal niets voor waarheid moet gehouden
worden , dan hetgeen synthetisch en analytisch bewezen kan
worden ; welke proeven bezoijzen dan het aanzzjn der nieuw ontdekte metalen , zooals het potasium , 'odium , calcium etc. en
kunnen als zoodanig dezelve met regt volgens bovengemelden
scheikundigen onder de metalen rangschikken , zoo zelfs dat men
metaal-beginsels in de quinine , strychine etc. onderstellen moet.
Aid. 1824, D. I. St. I. bl. 69.

Met P. Bakker en S. C. P. van Rozendaal , rapport wegens de
bestanddeelen der Rob. antisiphyliticum.
Aid. 1824 , D. I.
St. 3 bl. 72.

Voorlezing over lever en chymai

in Algem. letter/c. maands.

1822, D. IV. St. 5. bl. 161, St. 6. bl. 211.

Verhandeling over Spieren en Spierkracht.

Aid. 1824 , D.

VIII. St. 7. bl. 265.

anmerkingen op eene verhandeling van Galling , over de
bereiding van den mijnstofekken Kenn.. in V ad. Letteroef.
1804,
D. XIV, St. 2. bl. 441.
Verhandeling over de tegengiften in Tijdschrift voor Binnenen Buitenl. Letter/c. 1824 n°. 5.
Verhandeling over de vergiften. Aid. 1823 , n°. 2 bl. 97.
Handboek van een zamenstel der scheikunde , of beschouwende
en beoefenende grondbeginselen dezer welenschap. Naar het Fransch
van E. J. Bouillon la Grange , vrij en eenigzins verkort gevolgd:
Itotterd. 1804 80. pl. en tab.

.Redevoering , gehouden bij de inwiiding der genees•,
vroed- en artsenijmengkundigen scholen te loom den 16 van
Herfstmaand 1825. Hoorn 1826 8 °.
L. C. Buchner , J. G. .Repelius en J. Swaan , verh, over de
oorzaken der besmetteliike ziekten , welke meestal in belegerde
steden ontstaan, met aanwijzing der beide hulpmiddelen , gegrond
op naluur- en scheikundige aanzoijzingen om dezelve voor te
komen of nit den weg te ruimen in Geneesk. mengel. , uitgegeven
door het genools. vie unita fortior 1820 , D. I. St. 4. bl. I
D. II. St. 1. bl. 1.
Zie Holtrop, 1. c., p. 57, 354; V. d. Aa, N. B. A. C. Wb.
SWAAN (GERARDUS JOHA.NNES) als proponent beroepen te
Zundert in 1730 , predikant te Assendelft 1732 , Nieuwendam
1736, Berkel 1737 , Maassluis 1747 , gestorven 1776. Hij gaf

in het lieht :
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De noodzakelijkheid van een Gode aangenaam gebed , om geestell:0e en ligchamelijke nootdruft , vervat in eene leerreden over
den XLV Zondag. Rotterd. 1746 8 °.
Zie Pauw en Veeris, Vern. Kerk. Alphab.,
bl. 43; Abcoude, Tweede danh.
berg, bl. 499.

Kerk. Reg.,

,

bl. 200; Brans,
bl. 146; Arren-

SWAAN (Rupoun) , kapitein ter zee , diende den lande in
het laatst der 17e en begin der 18e eeuw. Hij was o. a. bij
den ongelukkigen zeeslag van Beveziers waarin hij het bevel
over de Noord-Holland van 44 stukken voerde , en zich door
dapperheid onderscheidde. Hij was medeo-etuige in het regtsgeding van To rringto n. Den 2 Fel;r. 1697 voerde hij
het bevel over de Vrede , toen bij een geweldigen storm voor
St. Antonio waar hij de Nederlandsche koopvaardijschepen uit
Bilbao afwachtte zij n bodem tegen een bank geworpen en in
een oogenblik verbrijzeld werd , zonder dat bijna iemand kon
oTred worden.
Zie J. G, de Jo n ge, Gesch. v. h. Ned. Zecwezen , D. IVa. bl.
228b, bl. 118, 119.

SWAAN (CoRNELis) , broeder van de orde van den Nederl.
Leeuw en predikant bij de herstelde Luthersche oiemeente te
Purmerend , schreef eene Leerrede over Genesis XXVIII
6
vs. 17

voor eene groote menigte uitgesproken bij de herstelde Luthersche gemeente te Purmerend , bij gelegenheid van de plegtige
inwijding van de nieuw gebouwde kerk voor dezelve gemeente op
den 9 Maart 1813. Purmerende 1813 8°.
Tegen deze leerrede verscheen : Brief van Justus Stoop,
leeraar der Luthersche gemeente te Purmerend aan den heer
G. Swarm, zich noemende leeraar bij de herstelde Luthersche
gemeente over deszelfs singuliere inwijdingsrede.
Purmerend
1803 8..
De beide Evangelisch-Lutherschen werden in 1 818 vereenigd
en ds. Cornelis S w a an , den 22 Maart 1818, tot tweede
leeraar beroepen. Men vierde het feest dezer vereeniging den
19 April.
Zie lets wegens de vereeniging der beide Ev. Luth. gemeente te Purmerend. Purmerend 1818; Astrea 1355, bl. 56, 57.

SWAAN (MARTINus) , den 4 Jan. 1651 te Amsterdam
geboren , werd in December 1677 tot priester gewijd en in
1679 pastoor te Assendelft. Vier jaren later werd hij president
van het van Keulen naar Leuven overgebrachte collegie de
hooge heuvel. In die betrekking was hij werkzaam totdat hij
in 1632 naar Noord-Nederland terugkeerde en het pastoorschap
in den Hoek te Haarlem aanvaardde. Hier overleed hij den
30 Mud 1713. S wa an was theol. doctor , een geleerd man

en neef van den pauselijken vicaris Coddaeus. Hij werd in
de kerkelijke twisten van die dagen betrokken. Op zija iiaam
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gaan twee geschriften uit ter verdediging van de regten der
Haarlemscbe kapittels van hetwelk hij deken was , geschreven ,
namelijk Motivum Juris en Refidatio responsi. Anderen willen
eater dat Z. B. van Espen er de schrijver van is. Zij
voegen er bij dat Sw aan het in bet laatst zijns levens met
de pauselijke kerk eens was.
Zie Oudh. V. Kennemerland, bl. 268; R. K. Jaarb. voor
bl. 114; Glasius, Goclg. Ned.

843,

SWAANENBURG (WILLEm VAN) , omstreeks 1675 te
Amsterdam geboren , was een even onbeduidend landschapschilder als dichter. Op den catalogus van Jan Sm i e s,
Amsterdam 1792 , komen o. a. 4 curieuse landschappen van
hem voor. Als dichter worth hij door Witsen Geysbeek
genoemd Nde ergste poetische windbreker die welligt ooit op
den Nederlandschen Zangberg verscheen" en zijn Parnas , of
de zawgodinnen van een' schilder , Amst. 1724 , noemde hij
deen dolzinnig dicbtwerk".
Verder verscheen van bem
De herboore oudheit of Europa in 't nieuw , door zaamenspraaken verhandelt van verscheidene soorten van wijzen en zotten zijnde een opregt mengelmoes van waarheit en loogen , van
jok en ernst , en een klaare sleutel om den donkeren Parnas
van W. van Swaanenburg zo digt toe te sluiten, dat zelfs geen
mol kans zal zien om 'er Pro patria door le boeren. Alles lot
tijdkortingen der welmeenende , beschreeven onder de zinspreuk
Virgilius zonder Mecaenas. Amst. 1725 4°.
Hij overleed te Amsterdam in 1728.
Zie v. d. Eynden en van der Willigen, D. I. bl. 259;
Siegenbeek. Bekn. Gesch. d. Ned. Lvtterk., bl. 242; van Kampen Bekn. Gesch. d. Ned. Lett. en Wetens., D. II. bl. 203; W it
B. "I. C. ifS., D.V. b1.377; Collot d'Escury,
senGeysbeek,
'
Boll. roem , D. IV. bl. 234. 235; van Alphen in Riedel's
Theorie der schoone kunsten , D. I. bl. 211; De Vries, Gesch. d.
Ned. dicht., D. II. bl. 242; Immerzeel; Kramm; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Arrenberg, bl. 499; Cat. d. Maats.
V. Ned. Letterk., D. III. bl. 83.

-

SWAARDEKROON (HENDRIK). Zie SWAERDECROON.
SWABERLAND (C.) tooneelsehrijver uit bet laatst der
18e eeuw.
Men heeft van hem:
Jean Calas , of de uitwerkselen van het biigeloof , &sp.
De schadelzjke gevolgen der Britten , tr8p.
Be Goedhartige echtgenoote, trep.
ildriaan8z. de .Ruyter of de verlming der Hungarisolie Predikanten , tr4'.
Te zamen onder den titel van :

Zedelijke tooneel8pellen ; ver8ierd met fraazje plaaten.
1782 8°.
Zie Cat. di M. v. N. L., D. Ib. bl. 201.

Amst.
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SWAEF (DANIEL DE) droeg als kweekeling der door!. school
te Middelburg zijne Theses de voluntate et voluntario aan de
regeering van Middelburg (1650) op.

Zie la Rue, Gel. Zeel., bl. 101.
SWAEF (JOHANNES DE) , te Middelburg geboren en aldaar
schoolmeester, maakte zich als dichter en schrijver over de

opvoeding bekend.
Hij gaf eenige vloeijende dichtstukjes in den Zeeuwsche
Nachteyaal, en vertaalde uit het Fransch en vermeerderd met

eenige aanteekeningen
Danaeus Tractaat van den eerlicken stael der christenen in
hare cleedinghe. Middelb. bij A. van Vivere 1618 8°.
En uit het Engelsch :
Iv. Biefields guide regelen van een heyligh Leven enz. Middelb.
1624. Amst. bij J. v. Someren 1656 8°.
Salomon Prophetie, dat is Lied der Liederen verklaart door
mr. Cotton , prediker des Goddelijken woords te Londen.
Middelb. bij A. de Latre 1633 8°.
Oorspronk.elijke werken van zijne pen zijn :
De Claegliederen der Propheten Jeremiae , Sany-wijse yhestell.
Middelb. bij H. van der Heiden, 1618 8°.
De yeestelijcke Queeckerije van de jonye Planten des Heeren,
opdat se mochten werden boomen der Gerechtigheydt , ten prifre
des Allerhoogsten, cieraad van Zijne voorhoven en der Planters
behoudinge ; °fie Tractaat van de Christelzjcke opvoedinge der
Amst. 1621 8°.
kinderen, nit de woorde Godes neergestelt.
Tweede druk , vermeerdert met eene voorreden ter aanprijzing
van eene Godvruchtige opvoedinge der kinderen door J. Willemsen , predikant le Middelburg. Middelb. 1748.
Mordechai ofte Christelijcken Patriot door Nehemian
cola". Midd. 1630 4°.
Hij huwde ecn dochter van den predikant Pa nnee 1.
Zie de la Rue, Gel. Zeel., bl. 65; d'Outrein, Over 't Hoogl. ,
hi. 93 ; Willemse, Voorr. d. Geestel. Queeckerije Witsen Geysbeek, t. a. p.; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; v. Doorninck, Anon. en Pseud., no. 3048.
SWAEF (SAMUEL DE) , broeder van den vorige, ook te Middelburg geboren , was plaatsnijder , drukker, schoonschrijver en,

blijkens een Latijnsch eeredicht van Pascasius Turcaeus,
ook arts, burgemeester en schoolrneester in het Fransch en Duitsch
te Bergen op Zoom.
Hij gaf in het licht:
Specimen artis scriptoriae in usum et commoditatem studiosae
Mid. 1619 fol.
juventutis scriptum, caelatum et inpressum.
Proefstuck van de schriifkonste: tot nuttichkeyt ende voordeel
van de jonyhe jeught uheschreven, gesneden en gehedruct door
Samuel de Swaef van Middelburg , 1619 , fol. langw. form.

Ook heeft hij in plaat gebragt :
69
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Begin der schrijfkonste inhoudende de noodwendighste geschriften voor de ioncheit ende alle liefhebbers der pennen, geinventeert door Abraham van Overbeque, schoolmeester der stad
Domburch, 1620 , fol. iangw. form.
En gaf in het licht:
Gedichten van verscheyde Poeten (A. Hoffer.,
J. Cate,
Scotte en J. de Swaef) beschreven door eenige liefhebbers
der .Pennen, bij een vergadert , gesnden en uityegeven door
S. de Swaef ende H. Lancel, 1628 4°. langw. form.
Hij beoefende ook de nederduitsche poezy blijkens zijn
Ilinckdicht op de diepzinnige Sinnebeelden van Jacob Cats,
die ook een puntclicht vervaardigde op zijn Proefstuk der
schrijfkonste.
Ook vertolkte hij :
Middelb.
Tractaet Plutarchi van de opvoedinghe der kinderen.
1619 fol.
J. Becx teekende en H. Sarr ago n graveerde zijn portret
met een Lat. omschrift en twee Latijnsche bijschriften. Hij
was toen (1627) 30 jaren oud.
Zie de la Rue, Gel. Zeel. bl. 99; V. d. Aa, N. B. A. C. Wb. ;
'
(uitg. v. Feith), D. X. bl. 241;
Cats, Protens Illinned. , Werken
Kramm; Verwoert; Kobus en de Riveeourt.

SWAEFKEN (GERARDus), was gedurende zeer onrustige
tijden burgemeester te Deventer, had veel invloed op den loop
der zaken en werd tot vele gewigtige bezendingen gebruikt.
Hij gaf een schitterend blijk van kloekmoedigheid , bij gelegenheid eener zamenkomst van Geldersche en Overijsselsche
afgevaardigden , benevens die van hertog Jan van Kleef en
van den bisschop van Utrecht op het koerhuis bij Deventer,
ten einde de reeds lang woedende twisten tusschen de beide
laatstgenoernden bij te leggen. Toen de Gelderschen nog harder
voorwaarden dan vroeger ter tale! bragten , verklaarden zich
die van Overijssel krachtig daartegen. Hierop vatte Barendt
V an Hackfort, drost van 't graafschap Zutphen, een der
voornaamste staatsdienaren van hertog Karel van Gelder,
vuur en gal op bitteren toon te kennen ilindien gij , Overijsselschen , dit te voren had laten blijken , zou geene nieuwe bijeenkomst noodig geweest zijn. Zoo gij naderhand door de wapenen
overwonnen , den vrede begeert, zUlt gij dien op nog zwaarder
voorwaarden moeten aannemen want gij moet weten , dat de spies
voor de dear gereed staat , en wij uwe duirnen in onzen mond
hebben , en kunnen toebijten wanneer wij will.. Gij hebt
geen ander goed heenkomen en rnoet dus handelen tutu ons
believen." Doze taal wekte Swaef ken 's hooge verontwaardiging. In geleerdheid , welsprekendheid en wijsheid boven de
andere gezanten uitmuntende , nam hij het woord en zeide :
alijnheer de landdrost en gij andere heeren , aan ons is immers
door UE. de vrijheid van gaan en komen toegekend ? en gij
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wilt deze belofte zeker houden?" Toen men daarop ja antwoordde , hernam hij : aMijnheer de drost , zoo de hertog van
Gelder en gijl. meent , dat gij onze duimen in den mond hebt
en kunt toebijten , als 't u lust , dan is 't meer dan tijd dat
wij ze terug trekken eer wij gebeten worden. Overijssel is zulk
een bruid , dat zij ligtelijk een anderen bruidegom kon vinden.
En nu verklaar ik u ernstig , mijnheer de drost , dat de hertog
van Gelder nooit de heerschappij zal bekomen , en dat wij nu
schikkingen op onze zaken zullen =ken , die anders nimmer
in onze gedachten zouden zijn opgekomen." Zoo seheidde
men met verhitte gemoederen. Het gevolg was dat het gansche
Sticht onder de heersehappij van den keizer kwam , en de
hertog van Gelder, zich later beklagende , zeide: tdat het
ontijdig gebruik van trotsche woorden hem dezen vetten brok
uit den mond had doen glijden." In Jan. van 't volgend jaar
huldigden die van Overijssel den keizer als hun erfheer. Swae 1ken komt nog bij latere belangrijke handelingen voor en in
1544 voor het laatst voor.
Zie Scheltema; Staatk. Nederl.,
Rivecourt

Verwoert; Kobus en de

SWAEN (M. DE) , tooneeldichter uit het laatst der 17 en
begin der 18e eeuw. Hij gaf in het licht :
Andronicus , trsp. vertaalt u. h. Fr. van de Campistron.
Duinkerken 1700 in. pl.
zie w ts e n Geysbeek, Cat. d. M. v. N. L., D. lb. bl. 201.
SWA EN ( R. Fl.), dichter,, biocide in het midden der 17e
eeuw. Ziju verzen zijn verstrooid voor de werken van
dien tijd.
Lie v. d. A a , .N. B. d. C. Wb.

S WAGE RMAN (E. P.) schred:
V ervolg op tie verhandeling aan de apoe,inurn , Alio androsagmi , dienende to opheldering enz. Met alb. In verh. v. h.
Zeeuwsch genools. 1782. D. IX. St. 2 111. 1. Met alb.
traarneming omtrent eene btjzondere eigensehap van de apocllnum in he dooden van sominige soorten van vliegen. Met alb.
Aid. 1716, D. V. bl. 281.
Waarneeming omirent de insekten , welken in de yomtak gevonden worden. Met a[6. Aid. L780, D. VII. St. 2 bl. 227.
Verhandeling over het gebruik van den Spiritus salis marini
in sornmige uitwendige gebreken. Aid. 1776 , D. V. bl. 65.
erhandeling over een soort van appelboomen , welke vruriten
voortbrengen zon,der bloeijen in Vent. der Boll. Haats. v. Weten8.
1779 bl. 331.
Verhandeling over dat soort van vaten in de planten , aan
welk in ' alyemeen den naam van lugtvaten yegeven wordt. 416.
Aid. 1782, bl. 170, 1781 bl. 86.
69"

1092

Beschrilving van een werktnig voor tegenwillige aflooping der
pU , 1 pl. in V erh. v. k. Genoote. ter bevord. v. heel/c. le 4msi.
1791, D. I. bl. 19.
Proeven , bet? ekkelijk de zelf8tand4heid der zenuw en. Aid,
1793, D. IL bl. 124.
Met A. C. Monro, waarnemingen omtrent de verzameling van

bloedig zoeivocht in de boreten welke met kanker bezet ztjn ,
nader beve8tigd met 800rtgelijke eigen waarnemingen door E. P. S.
Aid. 1802, D. VII. bl. 165.
Zie Holtrop, 1. c., bl. 232, 345.

SWAGERS (FRANs) , omtrent 1756 te Utrecht geboren ,
sehilderde landschappen , W. R. van der W al 1 stoffeerde
sommige zijner stukjes en hij was andere figuurschilders behulpzaam in het vervaardigen van landschappen. Toen zijn talent
genoegzaam gevormd was vertrok hij naar Parijs en maakte
zich aldaar als verdienstelijk landschap- en zeeschilder bekend.
Hij stelde op Parijsche tentoonstellingen van 1802 , 1804 enz.
zijne schilderijen : gezichten op Rotterdam , Dordrecht , Antwerpen en de omstreken van Utrecht , verscheidene bij ondergaande zon ten toon en overleed in Julij 1836 te Parijs. Zijne
vrouw Eliza S wagers was miniatuur schilderes en leerlinge
van Pajou, madame Guiard---Vincent en Augustin.
Zij was directrice der eerste klasse van de teekenkunst aan het
huis Econem. Itunne dochter Caroline schildert huisselijke
tafereelen en portretten.
Zie Ch. Gabel, Diction des Artistes de l'Ecole Fran, au XIX
Siècle; Immerzeel; Kramm.

SWALM (MAARTEN VAN DER) zeeschilder in de 17e eeuw,,
te Vlissingen woonachtig. Hij is bekend door de juiste teekening en voorstelling zijner vaartuigen.
Zie Immerz eel.
SWALM (P. VAN DER) scheepschilder te Vlissingen.
,

Zie Immerzeel.

SWALMIUS (ELIAzAR) , zoon van Hen d ricus Sw almius, predikant te Rhoon (1580) en Bleiswijk 1 ) , werd in
1605 predikant te Poortugaal en Hoogvliet , in 1612 te Schiedam , in 1616 voor eenigen tijd aan de kerk to Utrecht gelcend,
vervolgens in 1625 predikant te Amsterdam , waar hij den
4 Junij 1652 in den ouderdom van 70 jaren overleed. Hij
nam deel aan de remonstrantsche en contra-rernonstrantsche
twisten van die dagen , gelijk ook zijn broeders A rnold us,
predikant te Westmaas, 's Gravesande en H en ricus, predikant te Alblas (1600) , Oud-Beijerland (1604), Delft (1617) ,
1)

Op zijn verzoek in de consistorie te Rhoon begraven.
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Haarlem (1625) en aldaar gestorven in Jan. 1649. Het portret
van Eleazar is door Rembrand, dat van Henricus
door Frans Hals geschilderd. Beide zijn door J. Suyderhoeff heerlijk in 't koper gegraveerd.
Zie Soerman, K. R.; Pauw en Veeris, Vern. Kerk. Alphab.,
hi. 200; Brandt, H. d. Ref. (Reg.); Kok; Schotel, K. D. ,
D. I. hi. 450, 1330.
SWALVE (BERNHARDus), in 16 .. in Westphalen geboren,
in 1645 student in de geneeskunde te Franeker, , studeerde
onder van der Linden, die hem smaak en eerbied voor
Hippocrates inboezemde. Van daar vertrok hij naar Leiden
om Walaeus te hooren , en legde rich bijzonder op de ontleedkunde toe , werd in 1648 med. dr. , vestigde zich te
Harlingen en werd aldaar stadsgeneesheer en geneesheer bij
het colleoie ter admiraliteit aldaar.
Hij gal in bet licht :
Disquisitio ' therapeutica generalis sive medendi methodus ad
recentiorum dogmata adornata et Walaeana method° conformata.
Amst. 1657, Jenae 1677 12°.
Ventriculi quaerelae et opprobria.
Amstel. 1664 , 1675.
Pancreas pancrene , sive pancreati8 et 8ucci ex eo profluentis
commentum succinclum. Amst. 1667 , Jenae 1678.
Alcali et acidum, sive naturae et arils instrumenta pugilica.
Amst. 1676; vvaarin de oude leer en het nienw opkomend
licht , de toen heerschende scheikundige denkbeelden , vooral
de leer der efferocicentra en de meeningen voor en tegen, vrij
breed en vinnig verdedigd en bestreden worden.
In 1670 schijnt hij vertrokken te zijn naar Leeuwarden,
waar hij aanzienlijke begunstigers had en woonde daar in 1675.
Hij was bekend met Anna Maria van Schur man, wier
geneesheer hij werd en die hem tot de Labadisten trachtte te
bekeeren.

Zie Banga, Geschied. der Geneesk. , hi. 135, 453; Schotel,
Anna Maria v. Schuman, hi. 75, 261, Aant. 140; H. van Berk um,
De Labadie en de Labadisten , D. II. bl. 275; Ypeij en Dermout,
Gesch. d. N. H. K., D. II. bl. 177.
SWALUE (EDELHARDUS BERNARDUS), oudste roan van B e rn a rd us Johannes Sw al u e, predikant te Schoonhoven en
Elizabeth Jacoba Falck, werd den 8 Januarij 1806 te
Stand daar buiten , waar zijn vader toen predikant was , geboren, ontving zijne opleiding te Buitensluis , later aan de Latijnsche school te Dordrecht , onder den rector H. Fenema,
ward , na het houden eener oratie de viris egregiis qui linguam
parlays nostram maxime exornarunt ,
den 11 Junij 1823 naar
de akademie bevorderd , wijdde zich te Leiden , onder v a n
Voorst, Clarisse, Suringar, Kist en van Hengel

aan de godgeleerdheid , en verkreeg , na het verdedigen eener
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dissertatio de di8cidio .Eccle8iae Chrietianae in Graecam et Latitian auctoritate maturato , den doctoralen graad in de
godgeleerdheid. Na in Augustus 1829 door het provinciaal
kerkbestuur van Noord-Bralrant geexamineerd te zijn , werd hij
in 1830 beroepen te Korendijk , bedankte in 1834 voor het
bQroep van Nieuwenhooru , maar aanvaardde in 1835 dat van
Goes, sloeg in 1837 dat van Delft af , doch nam dat van
Amsterdam , in Mei 1849 , aan , waar hij den 12 Maart 1865
overleed.
Als godgeleerde maakte hij zich bekend door uitgegevene leerredenen o. a. eene ter bevestiging van nieuwe leden in den Bun,del
van Leerredenen tot bevordering van .Evangeli8che kennis en
Christelijk leven (Arnhem 1858). Ilij plaatste verschillende
stukjes in het Christelijk album en in het Maandschrift voor
Chri8tenen. Een verschrikkelijke moord in 1840 , te lioedekenskerke , gal hem aanleiding tot het schrijven van eene Leerrijke beschouwing van de merkwaardige bijzonderheden die daarop
Gelijk hij aan het bestuur van het Nederbetrekking hadden.
landsche zendelingggenootschap deel nam , zoo getuigt zijne
Redevoering bij de goddienstige viering van het vi fe en tiointig
jarig bestaan van het Nederlandeche Bijbelgenoot8chap voor zijne
ingenomenheid met die instelling. Ook vervaardigde bij een
Leerboek over eenige voorname gedeelten van het 0: T. voor de
8cholen en meer bijzonder voor de Zondagscholen.
Ilij nam een werkzaam deel aan de stichting van een Zeemanshuis te Amsterdam en gaf eerst in het Ilfaandschritt voor
Christenen en later afzonderlijk een geschrift de Zeeman8huizen
in he algemeen en naeer bijzonder dat te Amsterdam en , ter
ondersteuning der protestantsche gemeente te Lise Seraing in
Belgie , in 1851 eene leerrede. In de Uitlegkundige Bijdragen
van V. Will e s toonde hij door drie bijdragen in het vak der
bijbelsche uitlegkunde geen vreemdeling te zijn. Vooral beoefende bij de kerkelijke geschiedenis , en gaf in het Kerkeliik
,eirchier van Kist en Royaards verscheidene verhandelingen,

van welke die over Nico1aas van Cusa door prof.
S c h arpf f te Rottweel in Wurtemberg in het Hoogduitsch
vertaald is. Met de hoogleeraren Ter Haar en M o 11 nam
hij de redactie van de Ge8chiedenis der Chri8teliike kerk

in Nederland op zich en gaf menige monografie in het
Ook was hij een ijverig beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis. Bit blijkt uit vele opstellen , die hij in den Zeemoschen , den Chistekken Volks-almanak
en in het- ,Taarboekie voor Zeeuicsche ge8chiedeni8 en letterkunde
onder de titel Nehalennia plaatste. Afzonderlijk verschenen
Ju8tinta van Na88au , mee8t naar onuitgegeven 8tukken en De
daden der Zeeuwen gedurende den op8tand tegen Spanje (Amst.
1846); een werk , dat door eene voortreftelijke behandeling
alle onderscheiding verdient. Zijne Notice 8tati8tique , scien.

lifaandschrift der Chri8tenen.
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tifique , ecclesiastique du Royaume des Pays-Bas et ses
colonies werd in 1844 door de Societe Francaise de Statistique universelle a Paris met de groote gouden medaille
bekroond en opgenomen in het Journal des travaux n°. 3
September 1844.
Swalue was lid van versehillende letterkundige genootschappen en overleed den 12 Maart 1865 , eene weduwe ,
Jeanne Marie Dumont, en kinderen nalatende.
Zde J. ab. Utrecht Dresse1huis, de Herv. gemeente te Goes,
hi. XXIII, XXIV; Levensb. d. Maats. v. Ned. Letter', 1865.

SWAMMERDAM (JoANNEs), in 1637 te Amsterdam geboren. Zijn vader was aldaar apotheker en een groot liefhebber
van allerlei zeldzaamheden van natuur en kunst. Hij oefende
zich eerst in de ontleedkunde onder Tulp en Blasius en in
1661 te Leiden onder van Horne en Sylv ins en werd een
bijzonder vriend van den later beroemden N. Sten o. Tegen
het einde van 1663 bevorderd tot candidaat in de geneeskunde , reisde hij naar Frankrijk en deelde met Steno in de
bijzondere achting en toegenegenheid van M. Thevenot,
een aanzientijk begunstiger van natuurkundige wetensehappen
te Parijs. In 1665 keerde hij naar Amsterdam terug en werd
een zeer werkzaam medelid van het daar bestaande geneeskundig gezelschap ter bevordering van ontleedkundige kennis.
Teaen bet einde van 1666 ging hij weder naar Leiden en
,ver7i in 1667 bevorderd tot med. doctor , na het verdedio. en
van steningen over de ademhaling. Kort daarna heeft hij bdit
onderwerp meer breed voerig behandeld in zijn Tractatus physic°.
anatomico-medicus de respiratione usuque palmonum. Lugd. Bat.
1667. Hij noenade dit primitiae sui in medicinae doctoratus ,
en droeg het aan They en ot op. Later is het zonder eenige
verandering aldaar herdrukt in 1679. Hij vond veel tegenspraak. Zijn leermeester S ylvi us verklaarde zich bij de
tweede uitgaaf zijner Dissertationes , schoon onder bedekte
termen , vrij stellig tegen hem. Ook Diemerbroek bestreed
zijne denkbeelden over de beweging van het diaphragma,
en Lam sweerde schreef eene uitgebreide , evenwel onvoldoende , scholastieke wederlegging. Met van Horne werd hij
bijzoncler vertrouwd. Gezamentlijk deden zij ontleedkundige
onderzoekingen zooals over de gal-scheiding , eene zonderlinge
weinig wetenschappelijke proef , doch bijzonder om de geslachtsdeelen bij beide seksen. Na den dood van van Horne, gaf
hij in 't licht : Miraculum naturae, sive uteri muliebris fabriLeid. 1670
ca, notis in T. van Horne prodromum illustratum.
40• opgenomen in de 13i61. Anat. van J. Mangetus.

Zijn voornaamste bezigheid evenwel was en bleef het onderzoek van het maaksel en de huishouding der bloedelooze
diertjes , waaraan hij 16 jaren lang met ongeloofelijke vlijt en
geduld , met inspanning van ails krachten en opoftering van
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zijn geldelijk vermogen , Jag en nacht gearbeid heeft tot in
het jaar 1673. Hij had ongeveer 3000 voorwerpen onderzocht ,
doorzocbt , de meesten ontleed en tot in de kleinste deelen
naauwkeurig beschreven en afgeteekend , en daarvan in 1669
en 1672 de bewijzen gegeven door de uitgave van twee kleine
verbandelingen in bet nederduitsch. Zijne gezondheid en
krachten waren geknakt. Door aanhoudende koortsen gekweld ,
verviel de vroeger eerzuchtige en werkzame man tot zwaarmoedigheid , waartoe veel bijdroeg het lezen der schriften van
Antoinette Bourignon. Hij kreeg een walg van de
wereld en van zijne vroegere onderzoekingen , die hij als ijdelheld en voedsel van zijnen hoogmoed beschouwde. Hij wilde
van dien last bevrijd zijn. Daarum trachtte hij zijne keurige
verzameling van handschriften te verkoopen doch vond geen
koopers. Kort voor zijn dood maakte hij bij uiterste wilsbesebik king zijne handschriften aan T heveno t. Allesacheen
later verloren , doch eene halve eeuw later ontdekte B o e rhaave dezelve, kocbt ze , schikte alles in orde en heeft ze
onder den titel van Bilbel der natuur of historie der insekten
uitgegeven. met een zeer uitvoerige levensbeschrijving van
naturae, sive his'S mans wetenschappelijk leven.
toria insectorum in varia8 clasees redada. Leyden 1737 en 38
2 t. 3 vol. fol , in 't Duitsch , Leipzig 1752 m. p1., in 't Engelsch , Louden 1758 in fol.: in 't Fransch , Dyon 1758 in 8..
Het werk werd voltooid door The venot en door B o e rhaave die bij den hollandsche tekst een Latijnsche vertaling
van Ginlum voegde , uitgegeven.) Hij overfeed to Amsterdam den 15 Febr. 1680. Behalve de genoemde werken heeft
men van hem
Utrecht
dellgemeene verhandeling van bloeddelooze diertjes ,
1669 4.., in 't Fransch aid. 1682 in 4°., in 't Lat. aldaar
1685, 1733 4°.
Afbeekling van '8 menschen leven, vertoont in de haft. Amst.
1675 8°., in 't Engelsch 1681 4°.
Ook vindt men stukken van zijn hand in verschillende verzamelingen o. a. in die van het Collegium Amstelodamense
1663-73 2 t,
Zie, bebalve de levensbeschrijving van Boerhaave; Banga,
Geschied. d. Geneeskunde, D. II. bl. 445, 447, 518, 546, 561, 577,
599; Bartholinus, Ep IV. p. 197, 392; Haller, Ad Mith.,
p. 747; J. Schraderi, Decades quatuor observationum anatomic°.
medicarum , Amst. 1674; M or ho ff , Polyhist. , T. II. p. 438! Kestner Medicin gelehr. Lexicon., Schelhorn, Anmoenitates liter., D XIV;
Bib". Hulthem. 1836 ; T. II.; Cuvier, list. des Sciences natur., T.
II. p. 427 433; Nouv. Biogr. univ. ; Biogr. Univ. ; Richer.
-

SWANENBITRG (hAAK KLAASSEN) bekleedde in 1596 de
burgemeesterlijke waardigheid te Leiden en was een verdienstelijk kunstschilder , die de grondlegger van den Leidschen kunst-
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roem mag genoemd worden. De schilderijen , die hij te Leiden
voor de vierschaar heeft geschilderd, worden zeer geroemd ,
vooral die in de Kamer van de Gouverneur., der Saayhalle
aldaar. Ook is het 25ste en 26ste glasraam in de St. Jans-kerk
te Gouda , het ontzet der stad Leyden, door de Spanjaarden
belegerd in 1574 en het ontzet van Samaria, door Cornelis
Klok naar zijne teekeningen geschilderd. Hij huwde Maria
Dedel, geb. 1547, docbter van Joost Willemsz. en van
Maria P er sman, die hem 10 kinderen schonk en wier
portret door Frans Po ur bu s is vervaardigd. Hij overleed
in 1614.
Zie van M ier is, Beschrijv. v. Leiden , D. I. bl. 457 ; Kr am m,
Goudsche glazen ; de Levens der schilders ; Immerzeel, Catal. des
Tableaux der feu Comte d'Espinoy , Versailles 1850 , n°. 235 (portret
van M. Dede l) Nay., D. VII. bl. 328.

SWANENBURG (KLAAs IzAAKsz. VAN) , zoon van den
vorige , leerling van zijn vader in de schilderkunst , vestigde
zich te 's Hage en beoefende aldaar met veel lof de kunst.
iIij huwde den 20 April 1607 Janneke van Leeuwen
Jacobs dr. en leefde nog in 1641.
SWANENBURG (JACOB IzAAKsz. vAN), broeder van den
vorige, zette zijne kunststudie in Italie voort , bezocht Rome
en Napels, keerde in 1617 naar Leiden terug en oefende aldaar
en elders de kunst uit. Hij schijnt zich later te Utrecht gevestigd te hebben , doch overleed te Leiden , vvaar hij den 17
October 1638 in de St. Pieterskerk begraven werd. Hij huwde
te Napels Mar g are th a Cord o n a, die hem vier kinderen
schonk en in 1639 te Leiden overleed.
Zie de Jo n gh, Lev. d. schilders, door v. Mande,
Kra mm.

D. II. bI. 184;

SWANENBURG (WILLEm IzAAKsz. VAN), broeder van den
vorige, in 1581 te Leiden geboren , leerling van Jan Sae nr ed a m, graveerde portretten en historiele voorstellingen ,
doch zijne teekening was dikwerf gemanierd , en de uiteinden
zijner figuren waren Diet altijd naauwkeurig. Gunstiger is bet oordeel van Kr am m. Nagler beschrijft 32 door hem gegraveerde
prenten , onder welke echter Diet vermeld wordt de Groote
Zeilwagen van Prins Maurits , uitgevonden door S. Sevin ,
die
zeldzaam voorkomt. Oak vermeldt K ram m De aanbidding der
Herders, ten opregte aan eenen Wilhelm Sch w am toegeschreven. Hij schilderde ook in olieverw portretten. Op het
kasteel Zuilen vindt men o. a. van hem het portret van eenen
baron van .Tuyl van Serooskerken in het harnas levensgroot,
doch niet fraai van behandeling. Hij zou te Delft gewoond
hebben en aldaar in 1641 nog werkzaam zijn geweest als
hopman der schutterij , doch hij is den 15 Augustus 1612 te

Leiden overleden en aldaar begraven.
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Zie Orlers, Beschrijv. van Leiden, D. I. bl. 394; Seriverius,
Gedichten, hi. 120; Immerzeel; Kramm.

SWANENBURG (CoRNELis VAN) komt in 1665 en 1670
als kunstschilder te Utrecht voor.
Zie Kramna.

SWANENBURG (J.) is schrijver van Herboren outheit of

Europa in het nieuw.

Amst. 4°.
Lie Arrenberg, bl. 499.

SWANENBURG (W.). Zie SWAANENBURG (W.).

SWA.NENBURGIUS of VAN SWANENBURG (CoRNEmus),
den 12 September 1574 te Leiden geboren , voltooide aidaar
zijne letteroefeningen en werd den 12 Nov. 1697 tot buitengewoon hoogleeraar in de regten aan de hoogeschool aangesteld ,
en in 't begin van 1611 tot gewoon hoogleeraar. Hij overleed
den 12 Mei 1630. Zijn portret vindt men in de Alm. Ac. L.
Petr. Cunaeus held op hem eene oratio funebris.
Hij schreef
De jure acerescendi. Leidae 1632 12°.
Zie de Orat. funeb. van Cunaeus ; Alm. Ac. Leid.; Meursius,
Val. Andreas,
Alh. Bat. ; ()Hers, Beschrijv. V. Leiden;
Bibt. Belg., p. 165; Foppens Bibl. Belg. , T. I. p. 220, 221;
Siegenbeek, Gesch. d. L. hooges., D. II. bl. 81, 82, Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, cat. v. portr.
SWANENVELT (FIERHAN), kunstsehilder in 1620 te Woerden geboren , had Gerard Dou tot leermeester, en begaf
zich naar Rome, maakte kennis met Claude Lorrain en
genoot het voorregt door hem in het yak van landschapschilderen

onderwezen te worden met dit gevolg dat zijn werk gretig
gezocht werd. Ook onderscheidde hij zich als graveur en etser
en graveerde , volgens Bartsch 114, volgens Nagler 116
prenten. Op de verkooping van den grave von Fries betaalde men voor een uitgezochte collectie zijner prenten f 890.
Hij stoffeerde verscheidene stukken van zijn beroemden rneester
Lo rr ai n en had te Rome den bentnaam Beremiet. Ilij over-

leed aldaar in 1690.
Zie Immerzeel; Kramm.
SCHWANKE (WILLEm) werd den 8 Julij 1675 te Se,s van
Gend , waar zijn vader predikant was , geboren. Na het doorloopen der Latijnsche scholen te Middelburg werd hij in 1694
student in de medicijnen te Utrecht , en in 1698 med. doctor
geworden zijnde , zette hij zich te Middelburg neer , en oefende
aldaar de praktijk nit tot dat hij in 1702 aangesteld werd tot
raadsheer in den rand en leenhove van Vlaanderen , welk
ambt hij tot zijn dood , den 1 Februarij 1733 , bekleedde.
Hij was een groat liefhebber der honailitiek en gat 8tigtelijke
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Rijmoeffeningen (Middelburg 1729) in het licht. Na zijn dood
zorgde zijn vriend P. de la R u e , dat zijn Nagelaten gedichten
(Middelburg 1734) in druk kwamen.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Wb., D. V. bl. 381; Arrenberg, bl. 499.

SWANKE (M.) sehreef :
Onderzoek over de eerste vraag van het Doopformulier.
Leeuw. 1731.
Godvrugtige waarnemingen over verscheiden nuttige stolen.
Leeuw. 1741.

Zedig onderzoek wie mogen en wie niet ten Avondmaal gaol_
Amst. 1741.

Gegronde verklaring over eenige aanmerkelijke schriften nit
de II, Evangelisten. Leeuw. 1744.
Antwoord op de nadere aanmerkingen van Do. Joachim
Mobachius. Leeuw. 1741 8°.
Beknopt antwoord op de tweede brief van de nadere aanmerkingen van D. Joan. Mobachius. Leeuw. 1742 8°.
zie Abeoude, Aanh. , bl.

206;

Arrenberg, bl. 499.

SWART ( ) , kunstsebilder te Rome , die bet portret vervaardigde van M. van de Merwede, beer van Clootwijk ,
bloeide in het midden der 17e eeuw.
Zie Kramm.

SWART (ALBERT GERRITS) , in 1813 te Kuikhorne in
Friesland geboren , was leerling van W. P. Ruwersma te
Buitenpost, en daa,rna van W. B. van der .Kooi. Hij
sehilderde levensgroote portretten en overleed in 1837 te
Leeuwarden in den bloei van zijn leven , dat veel voor de
kunst beloofde.
Zie Kramm.
SWART of SCHWARTZ (CAvALLIER). Van dezen kunstschilder zijn geen levensberigten tot ons gekomen. In den
eatalogus van Hoet komen van hem voor Beeklen in een
kamer , een Persiaan en een vrouwtje dat een meisje ku8t in
dien tijd ffoverheerlijk van kunst", waar (1705-1731) meer dan
voor de kunst van Ost ade werd betaald. Op de verkooping
van Pieter Lo equet, Amsterdam 1783 , komt van hem
voor een binnenkamer , waarin 3 jongelingen bij het vuur zilten,
twee rooken en een derde nit een bierkan drinkt terw41 de jonge
hospes ziin mut8 schijnt at te nemen.
Het gold [111.
Zie Krarnm.

SWART (JAN) of SWART JAN , men wil te Groningen
geboren , volgens den een in 1469 geboren en in 1535 gestor.
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ven , volgens den ander was 1480 zijn geboorte- 1541 zijn
sterfjaar. Hij woonde in 1522 of 1523 te Gouda, en had
Johan Sc boor 1 tot leermeester. Van daar ging hij naar
Italie. Hij zou te Autun overleden zijn. Zijne kunst komt
zeldzaam voor. Sommic,e schilderijen van andere meesters
worden hem toegekera of omgekeerd. Ook worden hem
eenige houtsneden toegeschreven. Hij schilderde landschappen ,
naakten en beelden in den trant van Schoor 1. Zijn portret
komt bij van Mander voor.
Zie van Mande, Immerzeel; Kramm.

SWART (JAN) , omtrent 1753 te Amsterdam geboren , was
een leerling van A. Ziesenis, werd een bekwaam beeldhouwer en gaf hierin alsook in de perspectief les. Hij was medegecornmitteerde tot de stichting van het gebouw Felix meriti8
te Amsterdam en vervaardigde in den voorgevel er van de basrelieven en inwendig een meer dan levensgroot borstbeeld van
Minerva , naar de teekening van Jacques Kay pe r. Ook is
van zijne hand bet fraaije spreekgestoelte in de zaal van Bestuurders van het Departernent der teekenkunst , het bouwkundig
werk , valgens de Corinthische one, als een sierlijk mahonyhouten kast. Verder is van hem nog velerlei ander beeldhouwen bouwkundig werk , b. v. in Tey ler s museum het fraaije
marmeren gedenkteeken voor den stiehter , doch hij zelf mogt
het niet voltooijen daar hij in 1792 te Amsterdam overleed.
Zie Immerz eel.
SWART (P. DE) , te Rotterdam geboren , was architect van
den prins van Oranje en bloeide in de 2de helft der 18e eenw.
Hij was de bouwmeester van de fraaije Delftsche poort te Rotterdam en een goed teekenaar,, blijkens de platen voorkomende
in van Go or 's Beschrijv. v. Breda (1744) die naar zijne
teekeningen gegraveerd zijn. Hij was de ontwerper van het
_Theater op de getroffen vrede van den jare
1748 , in de hofvzjver van '8 Hage opgerigt en afgestoken den 15 Junif 1749.
Hij overleed in 1772.
Zie Imtnerzeel; Kramm; Verwoert.

SWART (NicoLAAs) , den 2 Maart 1773 te Oostermeer,,
in Friesland geboren , werd in 180 ,1 proponent bij de remonstrantsche broederschap , in 1806 predikant te Gouda, in 1807
te Leiden , in 1808 te Amsterdam en overleed den 26 September 1843. Hij maakte zich als godgeleerde letterkundige
en dichter bekend , en was lid der Maats. v. Ned. Letterkunde
te Leiden.
Hij gaf in het licht :
Paulus redevoering le Athene in 8 leerredenen. Amst. 1812 8 0 .
Redevoeringen betregende fraaije letteren en kunsten.
Amst.

1817 8°.
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De oude van den binnen 4M8tel of beschouwing van de
Amst. 1819 8°.
zeden, gebruiken, enz. der hooldstad.
Elize ; voor meisjes. Anat. 1821 8 0 .
.Ernst en Karel, voor jongelingen. Amt. 1822 8°.
Leerredenen. A mst. 1822 8..
Verhalen, schetsen en gesprekken. Leeuw. 1824 8 0 .
Tafereel van den zwaren watersnood op den 3 , 4 en 5 Febr.
1825 , een groot deel van one vaderland hebbende yetroffen.
Amst. 1826 8°.
Spreuken van Salomo voor de jeugd, gestaafd door voorbeel.
den nit de gewijde en Nederlandyche geschiedenis in het dagelijksch leven. Delft 1829 2 st. kl. 8°.
Lettervruchten voor jongelingen en meisjes in proza en pazy
bajeenverzameld. 's Hage 1823.
lzjkrede over C. JY. Westerbaen, geh.in de Remonstr.Geref.
kerk te Amsterdam, 18 lifaart 1832 benevens aanspraak bzj
het graf door A. des Amorie van der Hoeven , met aantt.
Amst. 1832 8..
Toasten 6ij het openb. verslag door mr. F. v. d. Poll , wegens
den staat der stas .Armenscholen 20 .41aart 1821. Amst. 8°.
Plugtige beschouwing van let menschelzjk ligchaam als een
bewzjs des bestaans van een alwijs opperwezen in .Algem. Vad.
Letteroef. 1823 D. 33 St. 2 bl. 585.
1847, bl. 24; Ds. K.
Zie Handel. d. Maats. v. Ned. Letterk
Sybr an di, Jets ter nagedachtenis van mijnen schoonvader N. S. in
de Vad. Letteroef. 1847; v. Doorninck, dnon. en Pseud. , p.
974, 3443, 4323; Holtrop, Bibl. Med. , p. 345; Cat. d. Bibl. v.
Ned. Letter/c., D. I. bl. 297, D. II. bl. 84, 203, 224; Verwoert;
Kobus en de Rivecourt; Tideman, Rem. Broederschap , bl.
77, 89, 230, 376.
SWART (WILLEm SimoN), zoon van den vorigen, is te Leiden
geboren op den 6 December 1807. Zijn vader was daar
predikant bij de gemeente der remonstranten , later te Amsterdam , wiens uitgebreide kennis , edel hart , ware godsvrucht,
onbegrensde ijver tot bevordering van alles . wat goed en waar
is , teregt door alien , die hem gekend hebben , werden geroemd.
Die vaderlijke deugden waren den jeugdigen Swart tot een
uitmuntend voorbeeld bij zijne gelukkige , verstandelijke, wetenschappelijke en zedelijke ontwikkeling. Hij bezocht de Latijnsche scholen te Amsterdam en werd in 1824 ingeschreven
onder de kweekelingen der doorluchtige school. Onder de vele
uitstekende geleerden wier lessen hij daar gehoord heeft , met
het dubbele doel om zich in de wis- en natuurkunde en de
geneeskunst uit te oefenen , hebben bovenal H. C. van der
Boon Mese h en Voute veel tot zijne opleiding bijgedragen.
Sedert het jaar 1827 heft hij te Utrecht zijne studien voor
eenigen tijd voortgezet , en is later (1831) aldaar bevorderd
tot den graad van doctor in de wis- en natuurkundige weten-
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schappen ; oak te Utrecht genoot hij veel hulp en medewerking
tot bevordering zijner studien , en hij roemde vooral die , welke
de hoogleeraar Mo 11 hem geschonken had. Reeds in het jaar
1826 was hem aan de h000wchool te Leiden een accessit te
beurt gevallen wegens de beantwoording eener vraag over de
stochiometrie, welke zoo voortreffelijk werd geacht , dat de
faculteit der wis- en natuurkunde , welke twee antwoorden had
ontvangen , verklaarde , dat , zoo slechts een van beide was
tot 'mar gekomen , dit ongetwijfeld den prijs zou hebben wego. - het eermetaal kon slechts aan een van beide warden
b.edraen
uitgereikt. Zijn akademisch proefschrift had tot titel : de coinmunicatione et propayatione calorie liberi. Het bevat eene
duidelijke uiteenzettinc , der wiskundige onderzoekingen van
Fournier, Rumford, Leslie, Dulong en Petit, aangaande de uitstraling der warmte in het werk gesteld. Het
getuigt evenzeer van zijne bedrevenheid in de hoogere wiskundige analyse , als van de strekking van zijnen geest , am de
wiskundige theorie en de ervaring steeds hand aan hand te
doen gaan tot opbouwing der wetenschap. Zijn oorspronkelijk
doel, am zich aan de geneeskunde te wijden , ten einde deze
practisch uit te oefenen , kwam echter al spoedig op den achtergrond door zijne voorliefile tot de wis- en natuurkunde.
Der eerste vooral was hij meer bijzonder toegewijd , als aan
die wetenschap, welke , van de eenvoudigste beginselen aanvangende, met eenen voorzigtigen tred voorwaarts gaat , tot eenen
zeer hoogen graad van kennis opvoert , en een verheven siera.ad
van het menschelijk verstand is. Maar bovenal troffen hem.
hare onmisbare en nuttige toepassingen op de overige natuurwetenschappen , welke zoo talrijk zijn , dat hij , die de wiskunde niet heeft beoefend , als het ware den sleutel mist, oat
tot grondige kennis van velerlei zaken door te dringen. Tot
hare bijzondere beoefening nu ontstond voor hem al spoedig
eene aanleiding te meer,, door de hem van wege de maatschappij helix Meritie te Amsterdam , in 1829 , dus nog voor
zijne pronaotie , aangebodene betrekking van lector in de wisen natuurkunde , waardoor hij op den nog zeer jeugdigen leeftijd van twee en twintig jaren als docent in die vakken voor
jongelieden uit den meer beschaafden stand , en ook nu en dan
als redenaar , over onderwerpen nit de physica vooral ,
optrad. Tegelijkertijd was hij lector voor het volksonderwijs
in de natuurkunde in het department der naaatschappij tot
Nut van 't algemeen. Toen in het jaar 1831 de lijdende
gezondstoestand van zijnen leermeester , den bovengemelden
hoogleeraar H. C. van der Boon Mesch, dezen weldra
niet meer toeliet zich met het oncierwijs bezig te honden ,
werd S war t tot de tijdelijke waarneming der scheikundige
lessen aan het athenaeum en de klinisehe school uitgenoodigd.
Swar t kweet zich naauwgezet van deze taak. Na het overlij-

1103
den van 'van der Boon Mesch volgde Swart zijnen
leermeester op in den leerstoel der scheikunde , die vooraf aan
geleerden van reeds nicer gevestigden naam was aangeboden ,
doch door dezen , uithoofde vooral van de ontoereikende sub.
sidien voor het onderwijs , niet was aangenomen. Intusschen
was ook het onderwijs in wis.. en natuurkunde open gekomen ,
doordien de hoogleeraar Vo ut e zijn ambt had neergelegd.
Aan S w a rt werden nu ook die twee vakken opgedragen.
Hij heeft die zware task niet zonder aarzelen en schroom
aanvaard. Hij werd in Junij 1834 benoemd tot hoogleeraar
in de wis-, natuur- en scheikunde aan de doorluchtige school
te Amsterdam. Van deze drievoudige betrekking gevoelde zeker
niemand meer dan hij de zwarigheden. De ornvang van de
taak , hem opgelegd , was ten minste voor drie in die vakken
ervaren mannen voldoende geweest. Derzelver onderwijs , in
een .,ersoon vereenigd , vond nergens goedkeuring. Hij
aanvat.rdde zijn ambt op den 20 October van dat jaar met
eene redevoering , waarbij hij betoogde , dat de scheikunde ,
door de natuurkunde tot den rang eener wetenschap verheven , ook door hare vorderingen tot meerdere volkomenheid
moet gebragt worden. (Oratio de cheintia physicae auxilli8
ad scientiae dignitatent avecta et physicae progressibus alterius
perficienda. Amst. 1834.)
Intusschen was , vat de scheikunde aangaat , zijne praktische
ervaring door het geven van onderwijs vooral zeer vermeerderd , en vond hij in zijne physische en mathematische kennis
iederen dag de gelukkige bevestiging van het sijstema , door
hem in zijne inaugurele oratie verkondigd. Had hij , bij zulk
eenen goeden aanleg , zich slechts aan eene der wetenschappen ,
wier vertegenwoordiger hij , op de hem aangewezen plaats ,
moest zijn , kunnen toewijden , hoeveel nuttiger nog zoude zijn
onderwijs , hoeveel vruchtbaarder zijn arbeid tot bevordering
der wetenschap geweest zijn ! De kundigste , de naeest ervarene
zou ter naauwernood aan de driedubbele taak in alle opzigten
naar eisch , steel minder aan de gewigtige roeping ten aanzien
der wetensehap zelve hebben kunnen voldoen. Maar de moeijelijkheden hielden daarbij niet op. Hij verkeerde in dezelfde
noodzakelijkheid , als zijne voorgangers , namelijk am zich
allengskens den geheelen physischen en chemischen apparatus
tot onderwijs en onderzoek uit eigene middelen te verschaffen.
In het lokaal , waar hij zijne getvigtige werkzaamheden zou
verrigten , vond men niets anders dan eene stookplaats en zitplaatsen voor toehoorders. Het lokaal zelfs was boven alle
bedenking ondoelmatig. In zulk een staat bevonden zich de
hulpmiddeien van eenen professor in de wis- , natant.. en scheikunde in de eerste stad van Nederland , omstreeks het midden
der negentiende eeuw , dat is in eenen tijd , waarvan bij nitnemendheid kan gezegd worden , dat kunsten en fabrieken ,
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nijverheid , landbouw , handel en zeevaart haren bloei aan de
natuurkundige wetenschappen hebben to danken. Dien gebrekkigen toestand heeft Swart aliengskens weten te verbeteren ,
en hij is daarin , men mag dit niet verzwijgen , door het
stedelijk bestuur geholpen. Het scheikundig laboratorium nam,
door de ingevoerde verbeteringen , eenigermate toe, zoodat ,
onder anderen , de gelegenheid ontstond om eenige jongelieden praktisch in de scheikunde te oefenen. De verzameling physische instrumenten , die hij zich aanschafte ten
behoeve van zijn onderwijs , getuigt hoevele persoonlijke opofferingen hij zieh ten behoeve der hem aanbetrouwde belangen
heeft getroost. Of zou het geene opoffering zijn te noemen ,
dat Swart voor het aankoopen van het meest noodige voor
zijn onderwijs , gedurende de drie eerste jaren zijner ambtsbetrekking , zijn geheele traetement heeft aangewend? Deskundigen leggen de getuigenis af , dat zich onder die instrumenten
uitmuntende en belangrijke toestellen bevonden. Zooals in de
vervulling van alle andere pligten , was Swar t ook naauwgezet in het geven zijner lessen. Hij gaf er doorgaans drie of
vier op de meeste dagen der week. Over de inspanning, die
daartoe noodig is , kan ieder, die weet wat het zegt , om goed
onderwijs te geven , oordeelen. En die lessen liepen over zeer
versehillende vakken. Vooral voor natuur- en zuivere of pharmaceutische scheikunde moesten de vereischten toestellen bijeengebragt , of proeven worden in gereedheid gezet. Tusschen
eene opvolgende en voorgaande les verliepen een of soms twee
uren. Zoo gingen er dagen , weken , ja jaren voorbij in eene
voorbeeldelooze arbeidzaamheid en inspanning , of zal men liever
zeggen beslommering , afmatting, ja , uitputting van ziels- en
ligchaamskrachten , die de geregelde studien van den avond
almede niet zeer konden bevorderen.
Er behoort veel kracht van geest toe, om onder zoodanige
omstandigheden den voortgang der wetenschappen to blijven
gadeslaan , het meest merkvvaardige van betgeen wordt voorgedragen , zelf na te sporen en aan eigene waar- of proefnemingen te toetsen , de eene of andere zijde of rigting van de
wetenschap, of een bijzonder gezigtspunt te behartigen. En
niettegenstaande at de moeijelijkheden , aan zijnen toestand
verbonden , is Swart ook in dit opzigt , met te kart geschoten.
Onder zijn opzigt is bewerkt eene Hollandsche vertaling van
de Populaire scheikunde van Erdmann.
Als lid van de eerste
klasse van het instituut heeft hij aan vela van hare werkzaamheden deel gehad en onderscheidene wetenschappelijke voordragten gehouden. Vele jaren heeft hij den post van voorzitter der eerste klasse en twee malen dien van algemeenen
voorzitter waargenomen. In de commissien van wege de eerste
klasse voor de putboring op de Nieuwe Markt , in die omtrent
het onderzoek van het opium ten behoeve der Oost-Indische
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bezittingen , over de trassoorten , over het gebruik van beenderen geleid tot voedsel, over het golvenstillend vermogen der
olie en vele anderen , was hij een werkzaam lid. Bij het nemen
van de laatstgemelde proeven was hij een van de twee leden
van de commissie , die bij eene frissche koelte , aan het Zandvoorderstrand , zich met eene boot in de branding lieten brengen , om daar , door het uitstorten van een vat olie , het
vermeende golvenstillend vermogen op de watervlakte te beproeven , terwijl de overige medeleden van genoemde commissie
aan het strand de uitkomst der proeve gadesloegen. De beide
proefnemers werden , gelijk te voorzien was dat geschieden zou ,
bij die gelegenheid meer dan wenschelijk door de verbolgen
baren besproeid , cane bijzonderheid die wij daarom vermelden ,
omdat S war t zich daarvan Diet onthield , hoewel zijne gezondheid lijdende was. Een pennestrijd is later over dat ontwerp
ontstaan , waaraan hij een groot deel gehad heeft. De tijd ,
aan de bemoeijingen ten behoeve van het Instituut door hem.
besteed , was in de daad niet gering,. De onderstaande verhandelingen , door hem opgesteld , zijn in bet Instituuts Tijdschrift door hem uitgegeven , of worden in de verslagen der
eerste klasse verzameld.
Waarnemingen over den met de diepte toenemenden warmte.
graad in den Artesischen put op de Nieuwe Markt te Amster.
darn. Instit. 1841, p. 305.
Onderzoekingen over de onderscheiding van arsenicum en
antimonium 6ij het gebruik van den toestel van Marsch.
Instit.
1842, p. 85.
Beproeving van Meterologische werktuigen.
Instit. 1842,
p. 182.
Verslag van de proefnemin,9, om den zoogenaamden
schen welput in de hoofdstad tot stand. te brengen.
Instit.
1844, p. 121.
Over eene nieuwe Alcalimetrische methode en daarbsj behoorenden toestel. Verslag der openbare vergadering van 1845.
Zie Instit. 1845, p. 192.
Sur le magnetisme par rotation. Instit. 1846 , p. 178.
Aan de vervulling van deze taak en die van zijn hoogleeraarambt , werd bijna zijn gebeele leven besteed. Geen
wonder is het dus , dat hij niet door talrijke geschriften eenen
grooten naam heeft verworven , naar welke bij dan ook niet
streefde. In de naauwgezette vervulling van de hem opgelegde
pligten als hoogleeraar , zag hij boven al bet doel waarnaar
hij moest streven. En daaraan bragt hij dan ook gaarne dien
ijdelen roem ten offer. Niettegenstaande zoo velerlei ambtsbezigheden , nam hij echter deel aan de werkzaamheden van
onderschidene wetensehappelijken vereenigingen , jaarlijks bield
hij voorlezingen in de afdeeling natuurkunde bij de maatschappij
Felix Meriti8 , en in het Physisch Gezel8chap te Utrecht , en zijn
•
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verlies werd zeer betreurd bij het wiskundig genootschap : ', Ben
onvermoeide arbeid , enz." te Amsterdam. Ilij is een der eerste
oprigters geweest van de later gevestigde maatschappij ter bevorderiug van Pharmacie , te Amsterdam en daaruit kan aimed°
blijken van het belang , dat hij stelde in eenen der meest waar(lige standen der knaatschappij , die bij ons te lang in mindere
achting stond , clan hij verdient , en tot opbeuring van welken,
in eenen wetenschappelijken zin vooral , hij meende dat zoodanige instelling anti bijdragen. Hoewel hij later een meer
beperkt aandeel had aan hare bemoeijingen , heeft hij echter
het genoegen mogen smaken van haar op vastere gronden
gevestigd te zien. Deskundigen spraken met achting over
zijne veelzijdige kunde. Zijnen ijver voor de beoefening der
wetenschap prees men steeds alom. Zijne welwillendheid om
leder in wetenschappelijke onderzoekingen van nut te zijn ,
was zoo groot , dat hij zeker nooit iemand een oienst heeft
geweigerd dit gold vooral ten aanzien van jongelieden , de
kweekelingen der doorluchtige school , die hem dierbaar was,
en waarvan de bloei het toppunt zijner wenschen uitmaakte.
Zeer groot is het aantal van hen , die na den afloop van den
dagelijkschen arbeid des avonds zijn bijzonder onderrigt genoten. Vele dier jongelieden zullen dit dankbaar erkennen , en
hebben er de vruchten van weggedragen. Eenige van die jeugdige vrienden , onder welke zeer voortreffelijke , aan wie hij zijne
bijzondere zorgen heeft gewijd , had een vroege dood nog voor
aim n verscheiden van deze aside weggenomen 1 ). Hij overleed
aan eene sleepende ziekte den 12 Maart 1847.
Zie Konst. en Letterb.

1847 , II. 20 ; Nieuwenhuis, Kobus

en de Rivecourt.
SWART (WILLEm), een middelmatig dichter uit de eerste
helft der 18e eeuw. Men heeft van hem

Geestelajke bedenkingen van goddelijke waerheden en betrach.
tingen die nit dezelve vloeijen , voorgestelt in verscheidene riinzen
en op verschilknde zangtoonen. Amst. 1739 , 2 dn. gr . 8°. 2e dr.
Zie v. d. Aa, 2V. B. A. C. Wb.
SWART (W.) schreef:

Zusthof der nieuwe musycke , met alle welrieckende bloemen
verciert , om singen ende spielen op alle musicale instrumenten ,
in vier en vijf partijen en waerin begrepen zijn tzeventich stucken
van Hemel ende dierde tracterende , van de scheppinghe der
werelt ende haer onderhoudinghe. Gheinvent. ghecompon, ende
gestelt in Rome d. W. S. enz. Amst. W. Swart 1603 (Superum). Met muziek 4°. bl.
Zie van Voorst, Bibl. de Litter, p. 55.
1 ) Wij noemen bier nit dit getal slechts C. W. R. Scholte n,
J. H. van Hall, J. L. Tilanus.
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SWART (HENDRIK), dapper bevelhebber ter zee , verloor
in het gevecht bij het eiland Elba , onder den kommandeur
Jan van Galen , den 6 September 1652 , het leven.
Zie J. C. de Jon ge, Gesch. v. h. 1Ved. Zeewezen,
109, 183.

D. Ha bl.

SWART (JAN), zoon van den vorige, was in 1664 schipper,,
in 1666 eerste luitenant bij den vice-admiraal Tromp en
werd in datzelfde jaar benoemd tot kapitein-luitenant , onder
den kolonel Palm, om dezen bij te sta..
Zie J. C. de J on g e, t. a. p., D. Mb. bl. 325.
SWART (VoLcKERT), in 1666 benoemd tot kapitein op het
schip van den luitenant•admiraal van Ghent, voerde in
den derden Engelschen oorlog het bevel over een der zwaarste
schepen der vloot.
Zie J. C. de Jong e, t. a. p.

SWART (JACOB CORNELIS..) schoonvader van J a n , was,
even als de vorige, een dapper zeeheld , en kapitein toen hij
in den eersten zeeslag van den tweeden Engelschen ooriog
(1665-1667) gekwetst werd.
Zie J. C. de Jonge.
,

SWART (JACOB CoRNELisz.), een zeer kundig scheepsbevelhebber , woonde den togt van de Ruyter naar Guinea bij ,
doch kweet rich later niet behoorlijk van zijn pligt.
Zie J. C. de Jonge, D. Ma. bl. 16.

SWART (JAcoB) , den 17 Julij 1796 te Amsterdam geboren,
werd reeds jong voor bet zeewezen bestemd. Toen hij twintig
jaar oud was , werd hij stuurmansleerling en deed als zoodanig
eene uit• en thuis reis naar 0. I. In het laatst van 181 9 in
zijn vaderland teruggekeerd , werd hem 21 Febr. 1821 de
gelegenheid opengesteld om zijne kunde en ondervindino- nuttig
ook voor anderen aan te wenden ; hij werd namelijk benoemd
tot onderwijzer aan de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam en bleef die betrekking vervullen totdat hij in 1828
optrad als het hoofd van de bekende uitgevers firma de wed.
G. Hulst van Keulen. Zijne nieuwe betrekking verschafte aan
zijn ijver en zijne schranderheid de beste gelegenheid om zich
te ontwikkelen. Zoo gaf hij van 1829 tot 1859 niet minder
dan 9 drukken uit van zijne Sterre- en Zeevaartkundige tafelen
eene vernieuwde en verbeterde uitgaaf van Douwe
Zeemans•
tafelen door hem in 1582 bezorgd even als eene verklaring
van den Zeemans-almanak. Zijne Prakti8che Zeevaartkunde
beleefde in 1866 hare vierde uitgave; 1851 is de Almanak
ten diende der zeelieden door zijne zoro- in het licht ver•
schenen. Zooals bekend is levert de Luekal almanac bet
70.
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grootste gedeelte van den inhoud van dezen almanak. Nadat
Swart in 1841. gezamenlijk met jhr. Tindal de redactie van
de Verhandelingen en berigten betrekkeli jk het zeewezen , de zee-

vaarticunde , de hydrographie , de kolonien en de daarmede in
had op zich genomen , vond
verband staande wetenschappen
hij in dat uitmuntend tijdschrift eene welkome gelegenheid om
de vruchten zijner nasporingen of berekeningen door den druk
algemeen te maken. Toen hij later die taak alleen moest
voortzetten , deed hij zulks tot aan zijn dood met den besten
uitslag en werd daarin gesteund door de medewerking van
H. Huygens, P. A. Leupe, D. G. Muller, B. J.
Tide ma n , A. E. Tromp en anderen Swart was ridder
van de orde van den Ned. Leeuw en lid van een groot aantal
genootschappen. Sedert 1830 was hij rijks onderwijzer in de
zeevaartkunde , van 1832-1857 bewaarder en beheerder der
rijksinstrumenten , van 1838-1850 lid der commissie tot
het examineren van zee-officieren. Hij overleed den 14 Maart
1866 te Amsterdam.
Zie Ned. Spectator 1866 , bl. 154 ; Ber. . v. Zeevaartk.
1866 , 113; 1Vieuwsbl. Boekh. 1866 , n°. 21.

XXVI

SWARTE (MARTINus) was van 1703 tot aan zijn overlijden
in 1745 predikant to Engelum bij Leeuwarden , en gal de
volgende geschriften nit:

Godyruatige waarnemingen over verscheidene nuttige stollen ,
en wel over de Liefde enz. Leeuw. bij A. Terwerda 1740, kl. 8 °.
Opmerking en over stolen uit den pr opheet E zechiel enz. Aid. 1741.
Onderzoek wie moven en moeten ten Avondmaal gaan , 2e drak.
Aid. 1742, kl. 8°.
Aid.
Gegronde verklaringen van texten der vier Evanyelisien.
1744 kl. 8°., 507 bl.
Deze titels zijn genomen naar de werken zelve in de bibliotheek van W. Eck hoff te Leeuwarden.
Zie Lanrman, Naaml. predd. cl . Leeuw. . 7 7 .
SWARTENHENGST (JoANNEs), to Alkmaar geboren en
in het weeshuis opgevoed , had mote zucht !tot de wijsbegeerte,
studeerde to Utrecht en ond6erwees vele leerlingen van zijn
vriend , professor B. de Volde r. Zijn stadgenoot 0. S c h onaeus noemde hem in 1662, in de opdragt van een uitgegevene dispuut ,een vvakker jongeling", maar later gaf hij zich
aan het misbruik van wijn over '• beschonken zijnde , liep hij
in het water , dat gelukkig niet diep was , en riep in den modder
wentelende uit : sio itur ad Astra , dat hij veel in den mond
had. In 1672 gaven euratoren der Leidsche hoogeschool hem
vergunning om de wijsgeerige disputatien te presideren. In
1675 word hem echter deze vrijheid , ja zelfs het verkeer aan
de akademie ontzegd , omdat hij de Cartesiaansche wijsbegeerte
bad onderwezen en die van A. ristoteles in minachting
zoeken te brengen.
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Zie Siegenbeek, Gesch. d. Leidsche llooges. , D. II. bl. 272,
273; Soermans, Acad. Reg., bl. 101; Nay., D. IL bl. 63, 214.

SWARTIUS (EusTATIus) , afkomstig van de Paltz (Palatinus),
was rector der Latijnsche scbolen te 's Hertogenbosch , Breda
en Utrecht (1639-1643), waar hij An ton ius A emilius
opvolgde en hem het burgerregt geschonken werd. Hij gaf
in het licht Analectarum libri 111. Leidae 1616 met een
gedicht van D. Hein si u s , dat ook in diens Poetnata p. 382
voorkomt. Hij arbeidde ook aan een nieuwe uitgaaf van
Plautus, Petronius, Heliodorus. Van zijne uitvoerige commentarie op Curtius maakt G r ono vius melding. Hij was in
briefwisseling met M eursi us.
Zie Saxe, Onom., T. IV. p. 259; Götz i i, Memorab. Bibl..Dresenensis;
Burman, SO., T. III. p. 189; Burman, Traj. erud , p. 366;
Vossii, Epp., CCXVIII , Morhov., .Polyh. , I. C. XXV § 9;
Meursii, Opp. ed. Lami XI; Reitz, Orat. de gymnasio RhenoTraj. , p. 26 ; Hermans, Ill. school te 's Bosch ; Ekker, Bier.
school. , T. II. p. 6; Dodt, in Alg. Letterk. Maands. 1847 , bl. 7-9.

SWARTS (DIRK) , med. dr. te Amsterdam, legde niet alleen
door eene langdurige geneeskundige praktijk zijne zucht ter
beoefening der geschied- en natuurkundige wetenscbappen aan
den dag , maar ook door de uitgave van
Geschied- en Natuurkundige overwegingen betrekkelijk de
rivieren den Rijn , Flevus , h,et kanaal van Corbulo of Lek en
den Katwijkschen Rijn. 's Hage 1823.
Geschied- en 31 atuurkundige verhandeling over het IJ.
Hage
1828.
Hij overleed den 23 Januarij 1833 te Amsterdam , in den
ouderdom van 75 jaren.
Zie Verwoert; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecour t.

SWARTS (MARTINus).
SWARTTE (J.), schreef :
Oude en rechtzinnige waerheit in '1 stuk der sabbatten.
Leyden 1727 8°.
De geest en inborst van J. Koelman levendig ontdekt. Eraneker 1690.
Zie Cat. de GrOC bl. 160.

SWAVINCK (HERmANus) aanvaarde in 1762 als proponent
bet predikambt bij de hervormden te Heerjansdam en Kijfhoek ,
en in 1770 te Oudewater. L a Couri ere , een lid van den
kerkeraad aldaar , beschuldigde hem bij de classis van Gouda
van remonstrantsche dwalingen. Hij wist zich echter te
veren en ontging bet dreigende gevaar van zijn ambt te verliezen. Hij overleed in 1800.
Zie Brief wegens de kerkelijke procedure in de zaak van den WelEerw. heer Swavinck ; Brief van een vriend aan een vriend , betreffende

het voorgeyallene op de Eerw. classis van Gouda ter afdoening
van de
enz.; Ypey en Dermout, Gesch. d. N.
Her, kerk, D. III. bl. 605; G1 as i u s , Godgel. Nederl.

zaak van dr. Swayinck

SWAVING (CoRNELTus) , den 27 Mei 1738 te Amsterdam
geboren , verdedigde onder den hoogleeraar R a u zijne .Disquisitiones philologicae potissimum in loca aliquot V. T. en
overleed den 20 October 1808 als predikant te Naarden. Hij
was een helderdenkend godgeleerde en ijverig medewerker aan
de bibliotheek van Theol. LetterkundeHet Haagsch genootschap bekroonde in 1793 zijne verhandeling over de voortreffelijklzeid der evangeliebediening en in 1798 die over den die.
gorischen en zinnebeeldiyen stifl.
Hij schreef ook
Proeve van aanmerkingen over het recht en onrecht gebruik
der H. S. voornaamlijk in het behandelen van de praktijk der
godzaligheid. Utrecht 1778 , met snpplen3. 2 dn.
Vaticinia Bileami Num. 23 et 24 notis perp. illustrata in
Symbol. Litt. Hag. et Duisb.
Over het bite hoofdstuk der Spreuken van &low , door het
Haagsch gen. met zilver bekroond.
Lijkrede op D$. I. II. Bruins.
Ad loca V. _7'. Ultr. 1758 12..
Zie C. G. van A ch t er, Leyensb. van C. Swaying in Biol. voor
theol. letteric. 1809, I. 117; Schotel , Kerk. Dordr. , D. II. bl. 631,
Glasius, Godgel. Nederl.

SWAVING (J. G.) schreef:
Galerij van .Roonzsche beelden of beeldendienst der XIVe eeuw.
Dordr. 1824 gr. 8..
Roomsche feest- en heilige dagen of verbijstering van het
menschelijk verstand. Dordr. 1823 m. pl. 8°.
Reizen en lotgevallen Dordr. 1827 2 (In. 8 ..
Levensschets van prins Frederik van Brunswijk-Luyenbury ,
&Hog van York en Albany. Dori, 1827 m. pl.
Offer aan de lijdende onschuld , o zijne vlugt nit Delft;
zijnde een uittreksel van zijne militaire loopbaan. Dordr. 1827 8 °.
Tienjarige militaire loopbaan , door hem zelven oeschreven.
Dordr. 1830 8 0.
Zonderlinge ontmoelingen en wonderbaarlijke lolverwinelingen
na zzjne vlugt nit Delft , benevens schetsen van Londen en deszelfs
bewoners , van de kaap de Goede Hoop en hare omstreken.
Dordr. 1830.
VAN). Hem wordt toegeschreven
SWEERMANS
Malus Mnlier , dat is beschrijvinghe der boose wijven.
Vliss. 1612.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., no. 2872.

), beeldhouwer , in den aanvang der 17e eeuw,,
SWEERS
then Janus Secundus te St. Denis ontmoette.
Zie C o 1 lot d'E scu ry, Hon. roem, D. IV. St. I. bl. 136; Kr am m.

nu
SWEERS (FREDERIK) , commandeur ter ee , dapper zeeman
sneuvelde in den slag in de baai van Tabago , tusschen de Hollanders en Franschen.
Zie J. C. de jonge, t. a. p., D. Mb. bl. 351.
SWEERTS DE LANDAS (baron JACOB DIDERIK), den 28
Febr. 1757 te Gorinchem ereboren , trad in 1775 als vaandrig in
Nederl. krijgsdienst in 't CVaalsche regiment van den generaal
Smissaert en ging in Augustus van dat jaar over als luitenant
in 't Ho!!. regiment van de garde te voet. In 1781 werd hij
kapitein , in 1792 kolonel der infanterie. In deze betrekking
woonde hij met den erfprins van Oranje (later koning Wilem I)
den veldtogt bij in Vlaanderen tegen de Franschen en onderscheidde zieh bij de biokade van Maubeuge en de belegering
van Landrecies. Gehecht aan het huis van Oranje , verzocht
en verkreeg hij in 1795 zijn ontslag. Eerst in Junij 1813
hervatte hij zijn dienst toen Napoleon hem tot kolonelkommandant van 't regiment op Texel aanstelde. Den 7 October van dat jaar verloor hij dien rang, wegens zijn staatkundige
gevoelens. Nog in datzelfde najaar vertrouwde hem het voor
loopig algemeen bestuur bet bevel toe over eene krijgsbende
om de Fransehen , die Gorinehem nog in badden , waar te
nemen. Hij trok met eene kleine magt van 600 manschappen
naar Rotterdam , waar hij , v6Or dat de admiraal K it kert
zieb nog voor de omwenteling verklaarde , bet bevel over de
land en zeemagt op zich nam. Een aanval op Hellevoetsluis
door hem ondernomen , deed deze plaats spoedig in onze handen
vallen. De souvereine vorst erkende zijne verdiensten door hem
in zijn rang van generaal-majoor te bevestigen en in Jan. 1814
te benoemen tot kommandant van bet 2de militaire arrondis
sement , vervolgens tot luitenant-generaal en eindelijk tot gouverneur van den Haag. Hij was kommandeur der militaire
Willen3sorde en overleed in den Haag den 10 Maart 1820.
Hij huwde 30 Mei 1794 Maria Elisabeth Snouckaert
van Sehonburg, geb. 3 Aug. 1760, overleden 23 Julij 1847.
-

-

-

Zie v. d. Palm, Gedenkschrift van .1Vederl. herstel. in

1813.

SWEERTS (1311.0) of ZWEERTS , zoon van P ii I I i p s
S weerts (die volgt) , tooneeldiehter in het laatst der 18e eeuw.
Iiij gaf in bet liebt :
Tancredo , trsp. gev. naa7 het Fr. van De Voltaire 2e dr.
Amst. 1763, 1778 m. pl.

De Hollandsche Hatroos of de helden van de Doggersbank ,
blsp. n. h. Fr. van Mayeur. Ald. 1781.
Bet beleg der stad Calais, &8p. n. h. Fr. van Belloy (met
historische aanteekeningen). Aid. 1786.
De belovering , klsp. n. h. Fr. vertaald voor de eente maal
vertoond door de troep van Corver en Bouhon te Utrecht, den
4 Aug. 1763. Gedr. voor rek. van den Ant.
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He verheerlijkt Leeuwendaal ; zinnesp. met zany en dans.
's Gravenh. 1766.
De eerlijke Misdadiger , zedensp. n. h. Fr. vertaald (m. d. Sp.)
't Is troostelijk voor een eerlijk man le lijden , wanneer hij met
geduld op de oorzaak terug ziet. Uit het Latijn van Seneca.
Amst. 1768.
Belisarius , &sp. n. h. Fr. van D' Oricourt. Aid. 1763 m. pl.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. lb. bl. 229, 230, v an
Doorninek, Anon. en Pseud., n°. 4329, 4134, 5789.

SWEERTS (CoRNELB), graveur , kunstkooper en tijdgenoot
van P. van G un s t. Zijn adres komt o. a. voor onder een
portret van Dr. H. Sweert8 naar R. V ai Ilan t, van Gunst Jc.
Zie Kramm.

SWEERTS of ZWEERTS (CoRNELis) , boekdrukker op 't
Singel te Amsterdam, arbeidde in het laatst der 17e en begin
der 18e eeuw voor het Amsterdamsche tooneel en gaf in het licht
Jacoba van Beijeren , erfgravin van Holland; trsp. voor den
autheur 1691 kl. 8°. Amst. 1750.
Aid. z. j. m. pl .
De verliefde Rzjkaart , muzzjkst.
De verliefde Grzjn bedrogen ; blsp. (o. d. Spr. ventilante
Doctrina). Amst. 1722 m. pl.
Plaizierige kyvagien der sprakelooze schepselen vertelt bij
't cTuferdom voor galante discoursen.
Aid. 1695 8°.
Mengelzangen bestaande in coitus en bassus continuus , mede
om op de viool , ifluit en andere instrumenten te kunnen spelen,
op muziek gesteld door F. le Grand, zanyineester.
Amst. 1 696.
Zie Cat. d. Mac.. v. Ned. Letterk. ,

D. lb. bl.

SWEERTS of SWEERTIUS (EmANuEL), teekenaar en kunst.
graveur te Amsterdam , bloeide aldaar in het midden der 17e
eeuw. Hij gaf in het licht Florilegiunz amplissimum quo yorum
genera imo et Indicarum plantarum formae offerantur. Frankf.
a/IVI in fol. cum 110 Tab. Amst. 1631 , 1641 fol.
Zic Kr amm.
SWEERTS (HIER0NYmus) , graven, bloeide omstreeks 1650
te Amsterdam. Hij zou het portret van Johan de Labadie
gegraveerd hebben.
Zie Kram m.

SWEERTS (HimtoNYmus), vader van den bovengemelden
Cornelis Sweerts, boekdrukker , in 1627 te Amsterdam
geboren en in 1696 aldaar overleden. Zijne Gedichten vet,
schentAmrda1697
4°.
Zie Witsen Geysbeek; B. A. C. wb. D. V. bl. 382; De
Vries, Gesch. d. Ned. Dichtk. , D. I. bl. 221; Eek h off, Gesehiedk.
Beschrijv. van Leeuw. , II. 434.
,

SWEERTS (PHILIPS) of ZWEERTS , zoon van Cornelis
Sweert s, bovengenoemd , notaris te Amsterdam , gaf
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Oordeelkundige aanmerkingen over de polizy en schilderkonst
uit het Fr. vertaalt en ten deele gevolgt en vermeerdert.
Amst.
1740, 1760 3 dn.

De beloonde deugt , of de gestrafte wreetheid, blij-eindent
treurspel. Amst. 1723.
Semiramis of de doot van Ninus, &8p.
Aid. 1729.
Scipio, trsp. Aid. 1736.
Merope, Insp. gev. n. h. Ital. van Jc. Manrei.
Zijn portret is naar C. T roost door Houbrak en gegraveerd.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud. , n°. 69, 3484; Cat. d.
Maats. v. Letterk. , D. lb. bl. 230; Muller, Cat. v. portr. .

SWEERTS (MicHIEL), schilder en graveur, , bloeide in de
tweede belft der 18e eeuw. Hij schilderde portretten en gewijde
stukken. J. T ro yen graveerde naar hem het beeld van het
kind Jezus (Jesus admirabilis).
K ram m beschrijft Negen
busten van nzannen en vrouwen ,
bet vervolg (4 stuks) en
andere door hem gegraveerde portretten. Ook heeft hij andere
onderwerpen naar zijn eigen ordonnantie geetst. Bartsch
vermeldt 16 stuks zijner etsen , o. a. zijn eigen portret.
Zie Weigel's Kunst Catal.
n°. 28 bl. 78 , n °. 20389;
Verstolk van Soelen , bl. 26 n°. 346; Kramm; Immerzeel.
-

Cat.

SWEERTS. Zie SWEERS.
SWEERTS (YsAAcK), zoon van Arnold en van Alida
V an Br onck horst, nit het adelijk geslacht van Lan das
gesproten , werd den 1 Jan. 1622 te Nijmegen geboren , en
na in 1635 ouderloos te zijn geworden , te Hoorn ter school
en 3 jaren later naar Spanje gezonden op een handelskantoor.
Hij vond echter in deze werkzaambeden geen genoegen , keerde
in 't volgend jaar naar het vaderland terug en vertrok in 1641
als super-cargo naar Brasilie, waar bij o. a. den post van notaris en procureur waarnam. Vervolgens trad hij in krijgsdienst
en beyond zich in 1645 in de sterkte St. Augustijn , toen deze
door den bevelhebber H oo gstrat en verraderlijk aan de
Portugezen werd overgeleverd , die zich met behoud van zijn
post in hunnen dienst begaf. Doch Sweerts met eenige
anderen clat schandelijk voorbeeld versmadende werd gevangen
genomen en weggevoerd naar St. Antonio. Vernemende dat
de vijand een aanslag op Tamerica voorhad , gaf hij hiervan
heimelijk aan de Nederlandsche regering op 't Recif kennis en
stond , daar dit uitlekte , kloekmoedig de folteringen der pijnbank door, zonder jets te bekennen. Hierop werd hij naar
een andere gevangenis en eindelijk naar Lissabon gevoerd , waar
hij ontsnapte. In 1646 in vaderland teruggekeerd , ondernani
hij verscheidene zeetochten als koop- daarna als krijgsman ,
klom van adelborst (1649) op tot den rang van luitenant ter
zee (1651) , kapitein (1652), sellout bij nacht (1665) en
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eindelijk tot dien van vice-admiraat en gaf in onderscheidene
gevechten blij ken van moed. Toen hij in 1653 alleen
tegen 4 Engelsche oorlogschepen streed moest hij voor
de overmacht zwichten. Naar Londen opgebracht , wist hij ,
daar hij de Spaansche taal grondig kende , zich poor een
Spanjaard nit te geven , plaatste zich onder bescherming van
den gezant diet natie en erlangde een paspoort. Sedert
woonde hij verschillende kruistochten bij , hielp in 1666 het
admiraalschip van Ascue veroveren , was in 1672 , bij den
zeeslag van Soulsbay , dat van Montigu verbranden en te lande
de provincie Holland met zijne matrozen dekken. In den
eersten zeaslag van het volgend jaar teraakte hij met zijn
snelzeilend schip te ver onder de vijanden. Deze schoten bet
reddeloos zoodat hij moest deinzen. Dientengevolge door
C. Tromp van lathartigheid beschuldigd , wist hij zich van
dezen blaam volkomen te zuiveren. In den 2den zeeslag van
dat jaar op de hoogte van Kijkduin en den Helder ward hij
(23 Aug. 1673) door een 24-ponder gedood. Hij was kloek van
hart, taal en pen. Op zijn grat in de Oude kerk te Amsterdam werd
een marmeren gedenkteeken opgericht, door van Hulst vervaardigd , terwijl de hoogleeraar Fr an cius hem met een grafschrift vereerde. Hij huwde den 19 Jan. 1655 te Amsterdam C o nstantia Bloemaerts, dochter vanSamuel Bloemaerts,
bewindhebber der 0. 1. maatschappij ter kamer Amsterdam en
van Catharina Reyns t. Zij schonk hem , behalven vier
dochtere , een zoon , Isaac genaamd, geb. 3 Dec. 1671 , gest.
5 Nov. 1732, kommandeur en oudste kapitein ander bet collegie ter admiraliteit van Amsterdam , gehuwd 9 Jan. 1707
met Catharina la Cie, doehter van Reinier la Cle en
Johanna Beeekman, die hem een zoon naliet mr. Isaac
Sweerts, sehepen , raad en van 1763-68 hoofdotlicier van
Amsterdam en afgevaardigde in bet collegie van den rand van
state , ongehuwd overleden.
Zie Ley. d. .Doorl. 7,eeh.; Brandt, Lev. v. d. Ruiter, bl. 40, 193,
197, 200, 453, 491, 503, 528, 615, 815, 821, 861, 862, 864;
J. C. de Jong e, Gesch. v. h. Ned. Zeew., D. Ha. bl. 87 , Jib. 65,
379; Wagenaar, V. II., D. IV. bl. 289, 291, 292; Amsterdam,
D. XI. bl. 162 , vgg. VII. 348 , V. 342, VII; Fran ci , Poem., p.
433; Hoogstraten; Kok; Nieuwenbuis; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.
SWEERTS (DAvio), SWEEIIS, SUERIUS ZUERIUS ,
zoon van Joris, boofdschout van Maasland en van Jo hanna
Becker , ontmoeten wij in 1671 als kapitein ter zee,
onder de Amsterdamsche admitaliteit in 't escader van den
vice-admiraal W. J. Baron van Gen t. In 1672 was op
bet schip de Beschermer,, under bet smaldeel van den admiraal
de limiter. In den slag bij Soulsbay , kweet zich dapper, doch
werd in den tweeden slag van 1673 door een kogel van zijn
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beide beenen beroofd en overleed den 21 Augustus onder vreesselijke pijnen. Hij buwde te Amsterdam 24 Dec. 1672 Maria
van Baarl e. Zijn lijk werd in de N. kerk te Amsterdam
bijgezet , waarbij men gouden en zilveren gedenkpenningen
uitdeelde.
Zie W ag en aar Amsterdam D. XI. bl. 268, D. VII. bl. 385;
'
Zeew., D. Ma. bl. 139, 315;
J. C. de Jo n g e, 'Gesch. v. h. Ned.
Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Kobus en de RiveCourt; Brandt, de Ruiter , bl. 668, 862; Ned. .Historie, D. IL
bl. 121.

SVVEERTS of S VVEERTIUS (EmmANuEL) in 1572 te Zevenbergen geboren , beoefende de natuurlijke historie en had een
aanzienlijk kabinet van zelzarne vogelen , steenen en bloemen ,
waarin hij ook handel dreef te Amsterdam. Hij sehreef op
uitnoodiging van keizer Rudolf:
Florilegium tractans de variis Floribus et aliis Indicis
plantis , ad vivum delineatum in duabus partibus et quatuor
linguis concinnatum. Prostat venale una cum floribus ipsis , apud
i,sum aulorem. Eman. Sweertius cuju officina ante curiam
Francosur 1612. lmpressum Francofura ad Moen= apud
Authonium Kempner , sumptibus Autoris 1612 gr. fol. Florilegii pars secunda , in qua agitur de praecipuis plantis et
foribus fibrosas radices habentibus : nec non arboribus speciosis
el odoriferis , quibus horti in utroque Germania decorantur.
Ibid. ex ogle. typogr. .Erasmi Kempferi
1612 gr. fol. met 67
en 40 platen elk 3 of 4 bloemen en andere
Hij leverde bloemen voor de tuinen van keizer Rudolf te
Weenen. Er bestaat een portret van hem dat hem op zijn
66ste jaar voorstelt. Hij overleed in 1602. Zijn zinspreuk was
Vita hominum tilos est.
7,ie Alb. ab H al., Method. Boerhavii, T. I. p. 185 (1751);
Paquot, Mom.

T. I. 458.

SWEERTS (JAN) of SWEERTIUS , omtrent 1566 te Diest
in Brabant geboren , neef van Frans S we e rts (zie hier
aehter) , trad in 1582 te Keulen in de orde der Carthuisers.
Zijne oversten zonden hem vervolgens naar het Carthuiser
klooster te Luik , waar hij in 1608 was. Hij overleed den
8 April 1617. Hij zette eenige werkjes van P. Louis de
Grenade in het Vlaamseh over en gaf nog :
Lud. Grandiensis conciones de tempore et Sanclis , in Epitomen redacta. Colon 1611 4°.
Meditation., de Septem Passionis Dominicae mysteriis ex
Ludt Pinello Soc. fezu et Hear. Cuyckio .Episc. Ruraemundemi collectae. Colon 1611 16°.
Zie Petreii, Bib, Carthus. , p. 217, 218; Sweertii, 4th. Bat.
p. 475; Paquot, p: 606.

SWEERTS of SWEERTIUS (FRANciscus) , zoon van Frans
Sweerts, koopman in tapijtwerk en Geertruida van Os,
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werd in 1567 te Antwerpen geboren , behoorde tot het
adelijke geslacht Sw eerts, ontving onderwijs van Corn e•
us de Corte of Cur tius te Lier ea vervolgens te Antwerpen van Guilielmus Fabius en Theodorus Dussemiu s , terwijI Hubert Waelrans hem onderwijs gaf in
de muziek. Ofschoon hij zich op den handel toelegde , bleef
hij echter tot zijn dood toe de letteren beoefenen en hield
briefwisseling met de voornaamste geleerden van zijn tijd.
Omstreeks 1597 huwde hij Susan n a van Erp , die hem
6 kinderen schonk. Hij overleed in 1629 te Antwerpen. Zijn
zinspreuk was Ama Latere.
Hij gaf in het Hatt
Insignium hajus aevi Poetarum Lacrymae in obilum clar.
viri Abrah. Ortelii Antverpiani Philippi II indefessi Antiquitaturns crutatoris. Antv. 1601 8..
Deorum Dearumque capita ex antiquis Numismatibus Abrahami Orteli Geographi Regii collecta et Historica narratione
illustraia ex Analeclis Andreae Schotti. Antv. 1602 fig.
In XI! Caesarum Icones , Narrationes Historicae: ex Analectis Andreae Schotti Soc. Jezu. Antv. 1602 4°.
Belgii totius descriptio. Antv. 1603.
Meditationes Joannis Curdinalis de Yurrecremata , cum eiusdem vita et Precibus selectis. Colon. 1607 12°.
Selectae Christiani Orbis Deliciae , ex Urbibus , Templis ,
Bibliothecis , et aliunde. Colon. 1608 12°.
Ed. auction 1625 12°.
Hieronymi Magii de tintinnabulis liber Postkumus cum iVotis
Item eiusdem
F. Sweertii Francof. et .Hannoniae 1608 12°
de Equuleo Liber posthumus cum notis Gothfredi Jurgermanni.
Accedit Appendix variorum Illustrium idem argumentum pertrac.
tantium , Editio novissima , aucta , emendata et figuris aeneis
exornata. A mst. 1664 12°. 1689 12°.
Clar. viri Justi Lipsi Musae errantes. Ex Auctoris 8chedis
partim descripsit , sparsas collegit ac junctim posteritati
edidit Fr. Sweertius, Antv. 1610 4° . Ook in Deliciae poeta.
rum Belgarum T. III. p. 302. It. cum aliquot ejus Epistotis.
Herdervici 1627 12°.
_Monumenta Sepulcralia et Inscriptiones publicae privataeque
Ducatus Brabantiae. Ants. 1613 12°.
Joannis Bochii Poemata , a F. S. collecta. Accesserunt
Francof. 1614.
quaedam Joannis Ascanii Filii aliorumque.
Colon. 1615 12°.
Jima Lipsii fiores ex ejus Operibus decerpti , per locos
communes digesti. Accessere ejusdem Testimonia et Symbola
°peril F. S. Colon. 1614 12°. Ed. auctior et melior. Antv.
1616 24°. Colon. 1620 12°.
Rerum Belgicarum Annales , Chronici et Histor ici , de bellis
urbibus, situ et moribus Gentis , antiquirecentioresque scriptores
—
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quorum pars magua hactenus non edita , pars longe auctior non
evulgata. Francof. 1620 fol.
.Epitaphia Joco-seria Latina , Gallica , Italica , Hispanica
Belgica. Colon. 1623 12..
Rariores sententiae ev praecipuis primaeque notae Historiographic, collectae. Col. 1625 16°.
Athenae Batavae. Antv. 1628 fol.
Zie Sweertii, AM. Belg., 256, 257, 350, 396; Monum. Sepulc. ,
123-125; Val. Andreas, Bibl. Belg. , p. 243, 244; Foppens,
Bibl. Belg. , T. p. ; Paquot, Mm. , T. I. p. 403; Pars, Index
Belio , p. Kok; Hoogstraten; Verwoert, Nieuwenhuis;
Kobus en de Rivecourt.

SWEERTS DE WEERD (SEBALD) , 2 Mei 1567 te Ant.
werpen geboren , een kloek , ervaren zeeman , een onzer eerste
ontdekkingsreizigers werd in .1605 op Ceylon , door koning
Fimala vermoord.
Zie va n Met er e n , Nederl. Hist. , D. VIII. bl. 506 , 507.

SWEGMAN (HENDRIcK). Zie SCHWEGMAN.
SWELINCK , SWELINCH, SWEELINGH (JAN PIETERSZ)
werd volgens sommigen in 1540 , volgens anderen in 1561 te
Deventer geboren zijn. Hoogstwaarschijnlijk ontving hij zijne
eerste opleiding in de muzijk van zijn vader Pi eter Sweli n c k,
die self voor een bekend meester doorging. Reeds in zijne
jeugd legde hij zoo vele bekwaamheden op het orgel en het
klavier aan den dag , dat men besloot zulk een veel belovend
talent door een goed meester tot rijpheid te doen brengen.
Men zond hem naar Venetie toen ter tijd het brandpunt der
kunst in het algemeen en der toonkunst in het bijzonder, en
ontwikkelde verder onder leiding van Guiseppe Zarin o,
een der uitmuntendste leerlingen van Cypriaan Rore uit
Mechelen (bijgenaamd el divino) , zijn aangeboren kundighedeni
en ontving onderricht van den grooten organist en komponist
Andreas Gabriel i. Met een schat van musykale kennis
verrijkt , keerde hij naar zijn vaderland terug en werd organist
der Oude kerk te Amsterdam. Hij bleef zich uitsluitend aan
de beoefening der toonkunst wijden , en vereeuwigde zijn naam
welligt niet zoo seer door de virtuositeit van zijn spel of door
de waarde van zijne compositien , als wel voornamelijk door
de deugd zijner methode en door de voortreffelijkheid van zijn
onderwijs , dat van heinde en verre organisten naar Amsterdam
heen lokte. Uit zijne leerlingen vormde hij vele meesters die
voortwerkten in zijn stijl en de groote orgelschool stichtten ,
waarvan S. met recht kan gezegd worden het hoofd geweest te
zijn. Alle tijdgenooten die van hem spreken stemmen dan ook
in dien lof overeen. S weer ti u s , zelf een beoefenaar der
toonkunst , noemde hem miraculum illusicorum Organistarum" ,
W ass e n a er ,een prince der Musiciens", Hooft .den Fenik's

der Masiek". Eenige kooplieden sehonken hem ten blijk hunner
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vereering de som van f 200 die zij voor hem uitzetten , zoodat
die som , door voordeelige handelsspeculatien tot 40.000 aangroeide. Zijn roem verspreidde zich ook in andere landen ,
in meer dan Duitsche stad zagen zijne werken in het licht,
en tot zijne leerlingen behoorden Melchior Schild van
Hanover, Paul Syfert van Dantzig, Samuel Scheidt
van Dantzig, Jacob Schultz of Praetorius en Heinrich
S ch eidmann van Hamburg. Hij overleed den 16 October
1621 en werd den 20sten in de Oude kerk begraven. Von del
vervaardigde het volgende grafschrift op hem:
.0p Meager
Joan Pieter Swelinck
Phoenix der Muzycke, en organist
van
Amsterdam.
DU' Swelinghs titer/Ufa deel, ten troost ono nagebleven ;
OnsterAck hout de maet bij Godt in 't eeuwigh leven;
.Daer straeckt meer dan hier kon vallen on gehoor
Ben goddelijcke galm in aller Englen oor.
En Hooft:
Bier leg die stelde wijz , den conincklijken woorde
.En Sion galmen deed , dat men I in Hollandt hoorde.
Hij had drie zonen Dirk (die volgt) , mr. Usbr an t Jan
en Piet er Janss e. Er bestaat een portret van hem. Zijne
werken worden vermeld in Jan Pieter.. Sweelinck , een biografische whets voor 11. Tiedeman met zijn Regina Coeli uitgegeven door de Vereenig. tot bevord. der Nederl. Muzykgeschiedenis. Utrecht 1869.
Zie Sweertius, Athen. Belg. , p. 460; Holland Musik-Lexicon
oder Biogr. Bibliogr. Verzeichniss aller Tonkiinstler etc.; J. G. Hien,
zich, Eutonia , Jahr. 1829; J. Mattheson, Grundl. einer Ehrenpforte etc. (Hamb. 1740 4 . .); B a ur, Hwb. , Jöcher; F. J. Fétis,
Illernoire etc. p. 06; Biogr. Univ. Gregoir, Mus. 1Veerl. ; E.v.d.
Straelen, La Musique aux Pays-Bas , T. I. p. 18-20; Muller,
Cat. v. portr.
SWELINCK (DIDERIK), zoon van den vorige , organist in
de Oude kerk te Amsterdam en gewoon zijne stadgenooten na
het eindigen van den avondgodsdienst, in de kerk , op een heer.
lijk orgelmuziek te vergasten , als wanneer gewoonlijk de stoelen
en banken met een overgroote menigte van luisterende en verrukte hoorders waren opgetogen. Hij overleed in 1652 en
rust in een en hetzelfde graf met zijn vader en grootvader.
Ho of t en Von del wijden dikwerf in zijn lof nit. De laatste
maakte een opschrift op zijn afbeelding en een lijkdicht : Het
orgel in roue over Mr. Diederick Sweling , orgelist van Amsterdam. Mo atm Mom solatur.
Zie lion in g, Gesch. v. h. slot te Maiden, bl. 78 , 81, 128, 129,
130; H. Tiedeman, J. P. Sweelinck, bl. 3, 4.; Verscheyde Nederd.
qeclichten 1651, D. II. bl. 170; Von dels poag, D. II. hi. 240
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(1658) bl. 199 (1660); Hooft, Brieven n°. 593, 94, 95, 96, 610;
Klion. kraam (1854), bl. 81; Baudart, Memoryen , D. II. bl. 163;
Moonen Korte Citron. d. stad Deventer , bl. 147; Wassenaer,
Verhaal
' , D. II. bl. 40; van I peren, Kerk. gesch. v. h. Psalmgezan g ; Collot d'Escury, Boll. roam, D. IV. bl. 2; De Jonge,
Neerl. en Venetie , bl. 234; Lustig, Twaalf redeneringen over nuttige
muzik-onderwerpen , St. IV. bl. 162; Rappard, Alba Antic. , bl. 80;
Ho° ft, Mengelw., hi. 695; Dez., Brieven (Leiden 1855-57), D. II. hi. 68;
Gedichten (Haarlem 1864-68), D. I. bl. 195; v. L e nnep, Vondels
Ged. , D. II. hi. 159, 160, 161, 162; Poizy 1658, bl. 190; Ampzing, West Indische Triumph Bazuyne , bl. 20; Dr. F. C. Kist in
Ned. Muz. Tijds. voor 1842, bl. 181-83, 191-93; over den toestand
V. h. Protest. kerkgez.; Kist en Royaards, Archief voor Kerk. gesch. ,
D. X. bl. 225; Nederl. Archie f, D. VIII. M. 184; Overijss. Almanak
voor oudhed. 1850, hi. 210-217; Caecilia ; Jig. Muz. Tijds. , 26
Jaarg. n°. 6; Algem. K. en Letterb. 1340, IA 25; Kronyk v. h. .Hist.
Genoots. 1851, hi. 93, 129, 148, 149; Boutvstollen der vereeniging
voor Ned. illuzyk geschiedenis , hi. 36; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt, Navorscher
(Registers); Muller, Cat. v. portr.
-

SWELINCK (JAN), teekenaar en graveur in den aanvang
der 17e eeuw. //Men heeft (scbrijft Immerzee I) van dezen
meester vele vocrwerpen , die hij geetst en met het stift opge..
sneden heeft , zooals o. a. een quarto boek met zinnebeelden
te Amsterdam gedrukt." Kr amm merkt te regt op dat hij
de Sinne- en minnebeelden van J. Cats en eenige prentjes in
de .Emblemata van J. de Brune (Amt. 1624 4°.), naar de
teekeningen van A. van de Venne heeft gegraveerd , beneyens de Emblemata en .Emblemata moralia door Zach arias
Heyns (Rotterd. 1625 4..). Ook zijn de Zeven dagen naar de
vertaling van W. van S al uste, De Schepping der wereld ,
door Z. Heyns (Zwol 1616 8°.) , de herstelling van Karel 11
koning van Engeland , met een vers van Bara (Amst. 1660
gr. 8..) het portret van dr. J. de Grave 4°. ; Maria met het
kind, naar Pa rmigiano, voorvallen uit het Leven van Maria

de Medici8, 5 St. door hem gegraveerd.
Zie Kramm.

SWERTUER (3 oH.) , in 1748 geboren , was eerst teekenaar en
etser te Zandvoort , later predikant te 'London. Zijn portret
ddor hem zelven op geteekend , op 16-jarigen leeftijd , bestaat.
Zie

Muller, Cat. v. portr. , hi. 250.

SWIDDE (EvERwuN), te Amsterdam geboren , was in 1692
evang. Luth. predikant , te Monnikendam, in 1694 te Hoorn.
Hij overleed in 1713. Ilij nam ijverig deel aan de kerkelijke
twisten die in het laatst der 17e eeuw de Luthersche kerk te
Amsterdam verontrustten en gaf in het licht :
Onbillig examen van het Eerw. con8istory tot ihneterdam ,
ointrent 8tudenten, wake akiaar Se preeke soudep wale, 40.
von 1689.
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Traare toestand der voornaamste oneenigheden , die de Luterse
gemeenten in de Nederlanden hebben ontroert en nu nog ontrusten. Amst. 1690.
Kort , edog bondig antwoord op de voor eergisteren uitgekomene leugenachtige samenspraak tussehen twee ledematen der
Luterse gemeente to Amsterdam.
Amst. 1690.
Kort antwoord op het vervolg der malcontente en vredelievenden. Aid. 1690.
Christ. Hemelvaart en sitten ter regterhand Gods.
Zit Schultz Jacobi en Nieuwenhuis, Bijdr. enz., D. V.
bl. 56; Glasius, Godgel. Nederl.; Kobus en de Rivecourt.

SWIETEN (DIRK VAN) gesproten nit een adelijk geslacht
in Holland , dat zoovvel in het leger als in de raadzaal zich
heeft onderscheidde , en aldus genoemd werd naar het kasteel
van Swieten 1) , leefde ten tijde van Wille m IV , graaf van
Holland en vergezelde dezen op zijn tocht naar Friesland,
waar hij , nevens den graaf in het gevecht bij Stavoren sneuvelde.
Zie de Genealogie in de Bat. illus., bl. 1112-15 ; 1272 , 1273;

V. Mieri s, Beschrijv. v. Leyd., D. II, bl. 619; W. van Gout ho even, Oude Holl. Kronyk ;
smeeks. d. edelen ; K o k.

J. W. Te Water, Hist. v. h. verb. en

SWIETEN (Clan VAN), zoon van den vorige , genoemd
Drakenburg , was een ijverig aanhanger van de Hoeksche partij.
Zoo groot was de woede der Kabeljauwen tegen hem , dat zij
hem met nog 18 zijner bloedverwanten in 1370 doodsloegen.
SWIETEN (BouDEwuN VAN) in 1396 geboren , was secretaris , rentmeester , later raad van Philips I, in zijn goeden
inborst , vroomheid en rijkdom algemeen bernind en geacht ,
en overleed in 1452. Hij was stichter van bet klooster te Poe!
bij Leiden , en liet een bastaard zoon na , die procureur-generaal
van Holland werd in 1450 , griffier in 1463 en 1477. Hij
huwde Janne van Naaldw ij k , waarbij geene kinderen.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl. ; Bat. ill.,
Verwoert.

p. 113; Kok;

1 ) In het hoogheemraadschap van Rhijnland , aan den Hoogen
Rijndijk , in de heerlijkheid van Soeterwoude , niet verre van Leiderdorp. A dri a a n van S w iet en heer van Swieten , beschreven in
de ridderschap en de edelen van Holland , verkocht het aan Hugo
Cu yck v an Neyerop , die het weder verkocht aan Corn elis
Bicker van Amsterdam , wiens kleinzoon mr. Gerar d Bicker,
14genaamd van S wi et en, beer van Swieten , baanderheer van de
baronnie en hooge heerliikheid Kessel , beer van Heikoop en Boeikoop , raad der stad Amsterdam , het huis te Swieten , in 1716 van
zijn grootvader geerfd bebbende , praehtig naar den toenmaligen stiji
deed herbouwen , doch behield de 4 zware hoektorens en ruimen overwelfden kelder. Het gebonw is in 1794 tot den grond toe gesloopt.

SWIETEN (ADRIA. VAN) , beer van Swieten , Kalslagen en
Schrevelsrecht 1) , hoogheeraraad van Rhijnland 2) , was de zoon
van Cornelis van Swieten en Anna van Borsselen,
dochter van A.driaan van Borsselen van Weldamme
en Maria van E versd ij k. Reeds vroeg omhelsde hij de
partij van Willem I en teekende het verbond der edelen. Dientengevolge was hij in bet banvonnis , tegen 47 Leidsche ingezetenen den 31 Mei 1568 geteekend , begrepen ; ja stond atm
het hoofd van de lijst. Hij ging met v. d. Werf f en anderen gelijkgezinden naar Duitschland , waar hij geen vast verblijf had , maar zich ten dienste stelde van den prins van Ora*,
die hem meermalen tot geheime en gewigtige diensten gebruikte
en was met hem in briefwisseling. In 1572 schijnt van
Swieten zich eenigen tijd in Engeland te hebben opgehouden. Wij vinden hem ten minste bij de inneming van den
Brie! in 1572. Kort daarna was bet vooral aan hem te danken
dat Oudewater , Woerden en Gouda voor den prins gewonnen
werden. In 1573 verijdelde hij den aanslag van Bossu op
Oudewater,, en hoewel zijne pogingen tot ontzet der stad in
1575 mislukten , bragt hij echter weinige maanden later
haar weder onder de gehoorzaamheid van den prim Toen
hij gouverneur der stad Gouda was , en in die betrekking hooge
achting genoot , nam , 't geen opmerkelijk is , de regering
zonder zijn voorkennis en bewilliging , bet besluit orn het oude
kasteel van Gouda , waarop hij zijn verblijf hield , tot den
grond toe af te breken. Toen in 1575 Woerden door de
Spaanschen belegerd werd , baande hij den weg om met de
belegerden , door middel van duiven verstandhouding te oefenen.
Later werd hij kastelein van die plaats. Het is wel niet te
bewijfelen of hij liet zich ter staatsvergadering gelden. Zoo
begunstigde hij in 1577 waarschijnlijk het besluit om Amsterdam to overrompelen , daar hij zelf in aanmerking kwam om
dien aanslag te ondernemen. Ook wendde hij , omtrent en
later pogingen aan , om Utrecht , Gelderland en Overijssel aan
'S prinsen zijde te doen overslaan. In 1574 was hij een der
gemagtigden , met den aartshertog Matthias en den prins
van Oranje over de Utrechtsehe Unie , en vier jaren later werd.
hij nevens anderen aan den prins gezonden om over de aangelegenste belangen van 't vaderland te spreken. Hiertoe was
hij zeer geschikt , niet alleen wegens zijne beproefde ervarenheid in 's lands zaken , mar ook uit hoofde van 't vertrouwen
dat de vorst in hem stelde , als wel bewust hoeveel van Swi et e n had toegebragt tot het besluit der staten van Holland en
Zeeland om de hooge overheid den prinse te doen opdragen.
Ten blijke van dat vertrouwen strekke nog , dat de prins ,
1) In 1575 door hem verkocht.

2) Sedert 1565, afgezet 1568 , hersteld in 1572.
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verwittigd van zekere hoogloopende geschillen en daaruit ,spruitende beroerten binnen Utrecht tot het bedaren er van en
herstelling der openbare rust , van Swieten derwaarts zond ,
die , vergezeld van twee andere vrienden van Oranje , in zijne
pogingen aldaar gelukkig slaagde. Hij overleed in 1684, kort
na zijne terugkomst te Gouda. Hij was gehuwd met Jo sin a
van Naaldwijk, dochter van .Adriaan van .Naaldwijk
en Alida van Ophemert, en liet tweezonen na, Cornelis, ongehuwd , die bij de begrafenis van Willem I tegen.
woordig was en in 1589 in het beleg van Heusden sneuvelde
en Adriaan, die zijn geslacht voortplantte tot in den jare
1630 toen de laatste mansoir er van overleden is.
zie, behalven de Genealogien bij van Leeuwen; Goudhoeve n;
Kok; Te Water, Verb. d. Ed. , D. III. bl. 320 ; Sent. v. diva,
bl. 119, 120; van Meteren, B. III. lg. 49, 59; Bor,, B. V.
208 (289), 223, (310); B. VI. bl. 265, (365), 275, (378) , (646),
296, 296, (406, 407); B. VIII, bl. 121; 122, 123, (44-645;
B. IX. bl. 180, (727); B. X. bl. 216, (777, 778); B. XI. M. 308 ,
(905, 906); B. XIII. bl. 310 (906); H o of t , N. H , D. X. bl. 434,
Te Water, Lev. v. P. A. v. d. Werff ; Schotel, een standbeeld
voor P. A. v. d. Werff ; van W ij n , Bijv. en Aanm. op D. VI. der
V. H. v. .T. Wagenaar bl. 96 99 , op D. VII. bl. 55; Costerus,
fist. Verb., bl. 388 , 391 ; Walv is, Bef. v. Gouda, IA. 349 volgg. ;
Scheltema, Staatk. 1Vederl. ; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
-

SWIETEN (GERARD baron VAN) , werd in 1700 te Leiden
geboren , bezocht op 16.jarigen leeftijci de hoogeschool van
Leuven , doch keerde twee jaren later naar Leiden terug , waar
bij spoedig de geliefdkoosde leerling van Bo erh aav e werd ,
aan wiens praktische en chemische werkzaamheden hij met
veel ijver deel nam. Na zijne promotie trad van Swiete n,
door Boer h aave ondersteund , als geneesheer en spoedig
daarna, daar zijn geloof het hem toen onmogelijk maakte een
professoraat aan de akadenaie te verkrijgen 1), als privaatdocent op. Kort daarna werd hij naar Londen beroepen ,
doch bedankte. De ongelukkige verlossing der aartshertogin
Maria Ann a te Brussel deed hare zuster,, de keizerin Maria
Ther esia besluiten , de hulp van van Swieten in te roepen
en kort hierop beriep zij hem als eersten lijfarts en directeur
van den geneeskundigen dienst in Oostenrijk, naar Weenen
(1745). Zijn eerste zorg was om het onderwijs in de geneeskunde te verbeteren of liever geheel in het leven terug te
roepen. Hij las zelf over de Encyclopaedia en verklaarde de
1n8titutiones van Boerhaave voor de geneesheeren , met
wie hij omging , om hen geschikt te naaken later als onder1 ) Van S wiet en zou van een R. C. tak van dit geslacht en
bepaaldelijk van Adriaan van S wieten, Heer van Opmeer , in
1486 tot ridder geslagen , afstammen. Anderen noemen hem een
bastaard.
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wijzers op te treden. Evenzoo zorgde v an Swieten Nom de
wiskunde en de natuurwetenschappen. Op deze wijze gelukke
het hem , door zijne bemoeijingen , •waarmede hij rusteloos tot
aim p dood volhield , den glans van Leiden op de geneeskundige
school te Weenen over te brengen. Hij overleed te Schoabrunp
den 18 Junij 1772. Zijn groot werk , waaraan bij sin gebeele
leven arbeidde , waren zijne CQ,Aimenfitrii ,Elermtinni *terL. B.
havii aphorismos de cognogeendis et eurandis morbis.
1766 1772. Na zijn dood gaf Max Sto 11 nog nit zijne
Constitution. epidemicae et morai potissimum Lugduno-Batavorum observati. Hij was de eerste die de keizerin opmerkzaam
maakte op de schadelijkheid van het begraven in de kerken.
In 1752 maakte hij het inwendig gebruik van kwik aan de
wereld bekend. Ter nagedachtenis van van S wieten draagt
een plantengeslacht nit de nat. tam. der Malien den naam
van Swietenia. Zijn portret bestaat.
-

Zie Lof-Reden auf den Freihern Gerhard van Swieten etc. zu Jena
gehalten von E. G. Baldinger. Jena 1772; Hecker, Geschichte der
neueren Heilkunde S. 345; Sandiforti Bibl. Natural. et Medic. , P. X.
S. 1. n. XV. p. 276, 277; Alg. Deutsche Bibliothelc, T. III.; W ur z,
Trauerrede, Wien 1772; Kesteloot, Ilulde aan van S., Spre_ngel, ,Hist de la Medic.; Bzogr iTledicale; 1Vouv. Biogr. gOner.;Biogr.
Univ. ; Bjarnstah1 Reizen , D. 1. bl. 276, 277; Saxe, Ono,
T. VI. p. 390; Anal. 722; Siegenbeek, Gesch. d. L. H. , D. 1.
bl. 166, 167; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

SWELLINGREBEL (mr. JOHAN HENDRIK) den 26 April
1757 te Utrecht geboren , werd vroeg aan de zorg van den
vader van den beroemden hoogleeraar H. C. C r as, die te
Wageningen eenige zonen van aanzienlijken huize vereenigde,
toevertrouwd. Vervolgens bezocht hij de Utrechtsche hoogeschool , waar hij zich op de letteren , wijsbegeerte en regten
toelegde en met mr. Jan Hin I o pen en den baron v a n
L ij nd en van Hemmen vriendschap sloot. Na zijne bevordering tot doctor in de beide regten , zette hij zich als advokaat te 's Gravenhage neer , en werd later tot raadsheer in
het hot van Brabant en den lande van Overmase , binnen die
stad gevestigd , aangesteld. Hij bekleedde dien post tot 1795
en leidde tot 1814 een ambteloos leven. In dit jaar werd!hij
als raadsheer geplaatst in het hot van finantien en zeezaken en
na deszelfs afschafling in het hooge nationale geregtshof te
'S Hage. In deze laatste betrekking bled hij tot de bekende
verandering van ons regtswezen in 1838 werkzaam , teen hij
besloot zijn verdere dagen in rust door te brengen. Hij was
lid der Maats. van Ned. letterk. en voorzitter der Haagsche
afdeeling van het genootschap ter zedelijke verbetering der
gevangenen. Hij dverleed den 28 December 1842.
Zie M. Siegeabeek, Handel. d. Jaarl. Verg. v. Ned. Letterk.
1843, bl. 21.
,

71.

1124
SWILDENS (J. H.) was in het laatst der 18e eeuw hoogleeraar te Franeker in het natuur• en staatsregt en een vlijtig
beoefenaar der vaderlandsche dichtkunst , blijkens zijne Bardietjes
in 1'779 te Amsterdam in 't licht verschenen. Hij sehreef ook

Politiek belangboek, Godsdienstig staatsboek en 't Vaderland8ch
A. .B. both in 1781 met tweeregelige versjes uitgegeven.
Zie Kobus en de Rivecourt.
SWINDEN (JAN HENDRIK VAN) mon van mr. Philippe
V an Swinden, advokaat voor den hove van Holland en
Maria Anna Tolezan, werd den 8 Junij 1746 te 'silage
geboren. Reeds vroeg ontwikkelde zich zijne geestvermogens
en op 14-jarige leeftijd behaagden hem het nicest die boeken ,
welke over aardrijks- en wiskunde handelen en schepte hij
behagen in bet umenstellen van werktuigen , het ontleden en
weder in elkander zetten van horologien. Na onder opzicht
van zijn vader en zekeren Gla ssius zieh op het Latijn en
Fransch en onder Jean Jacques Blasiere op de wis- en
sterrekunde toegelegd te hebben , bezocht hij de Leidsehe
hoogeschool , van plan zich in de regten te oefenen , doch
te gelijker tijd de gehoorzalen van die hoogleeraren te bezoeken , wien het onderwijs in zijn geliefkoosd yak was toevertrouwd.
Vooral had hij zeer veel te danken aan Hennert, die zich
teen te Leiden als privaat.docent ophield. Na in 1766 eene
dissertatie over de aantrekkingskracht verdedigd te hebben werd
hij doctor in de wijsbegeerte. De roem zijner bekwaamheden ,
van zijne schranderheid en werkzaamheid , deed hem reeds toen ,
op een leeftijd van 20 jaren waardig keuren de plaats van
Brugmans (de vader) in de wijsbegeerte en natuurkunde te
Franeker te bekleeden. Hij aanvaardde den 17 Maart 1767
zijn post met eene Or. de causis errorum in rebus philosophicis.
Gedurende zijn verblijf te Franeker legde hij zich met de
borst op de wis- en uatuurkundige wetensehappen toe , schreef
verschillende geleerde werken , vooral over de metereologie en
de magneetkracht , trad in briefwisseling met de beroemdste
geleerden in zijn vak , werd lid van de meeste wetensehappelijke akademien en behaalde bij die te Parijs in 1775 de
dubbele gouden eereprijs met den beroemden Coulomb en
de gouden medaille to Munchen. In 1785 verwisselde van
Swindon Franeker met Amsterdam , en sprak bij het aanvaarden van zijn post over de hypothesen in de natuurkunde
en hoe men deze in den geest van Newton moet gebruiken. Had hij to Franeker alleen in de logica en metaphysica
onderwijs moeten geven , te Amsterdam word hem ook de
wiskunde toevertrouwd , 't geen aanleiding gaf tot het schrij yen
zijner grondbeginsels der meetkunde , eerst beknopt in het
latijn , naderhand vermeerderd en verbeterd , en , naar de
behoeften van onzen tijd , in de moedertaal, in twee verschil•
,
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lende oplagen in het licht gegeven. Alras voegden zich werkzaamheden van geheel anderen aard bij die , met welke hij
reeds belast was , en werd hij lid der commissie bijzonder belast
met bet zamenstellen van zulke werken , die onze zeelieden met
de nieuwe vorderingen in bunne kunst moesten bekend maken ,
en voorts met het verbeteren der Hollandsche hoogst gebrekkige zeekaarten. Gezamentlijk met zijn uitstekenden leerling
Nieuw 1 an d of alleen , stelde nu van Swinden eene reeks
van werken op tot onderrigt van de Nederlandsche zeelieden ,
onder welke de bekende verhandeling over het bepalen der lengte
De verandering van tijden en
op zee door maansafstanden.
omstandigheden deden weldra van Sw in den roepen tot werkzaambeden weder geheel verschillend van al wat hij tot dusverre had behandeld. Eene telling der ingezetenen van Amsterdam werd , na 1795 , begeerd , en van Swin den bestuurde
hoofdzakelijk , en met zijne gewone naauwkeurigheid , eene
inrichting , welke in dAze stad toen voor de eerste maal plaats
had. Wat later wilde de regering dezer stad ingelicht zijn
omtrent de middelen , die door bet bestuur tot handhaving
van der ingezetenen leven en gezondheid zouden kunnen in
bet werk gesteld worden. Aan het hoofd dezer commissie
geplaatst , begon en volbragt hij met zijne ambtgenooten dit
moeijelijk onderzoek. In 1798 werd ons vaderland op bet
belangrijk congres te Parijs ter hervorming van maten en
gewigten door hem vertegenwoordigd. Behalve de werkzaamheden
aan die commissie verbonden, was aan hem, Tralle s, D el ambre
en Legen d re de berekening van alle de driehoeken opgedragen , die tot bepaling van den boog des meridiaans hadden
gediend. Daarenboven was hij lid van de subcommissie tot
bepaling van den meter. Uit Frankrijk teruggekomen schreef
Toen
hij het bekende werk over volmaakte maten en gewigten.
Lode w ij k Napoleon den troon beklom , poogde deze van
Swinden door menig gunstbewijs aan zich te verbinden ,
doch hij weigerde aan te nemen wat met zijne beginselen niet
strookte en had voor altoos van alle staatkundig bedrijf afscheid
genomen. In 1808 te Leiden beroepen , was hij reeds aldaar
naar eene geschikte woning omziende , toen hij door koning
Lodew ij k ijlings werd teruggeroepen. Het comae centraal
van den waterstaat, waarvan v. Swinden voorzitter was , de
oprichting van bet kon. Ned. Instit. , bet plan tot eene verbeterde inrichting der hoogescholen , waaraan hij met drie andere
leden van dat Instituut werkzaam was, deden het denkbeeld
eener verplaatsing meer en meer vervallen. Tot staatsraad in
buitengewonen dienst benoemd , was hij onvermoeid werkzaam
in den dienst van koning en vaderland. Hij overleed dsn 9
Maart 1823 , in den ouderdom van 76 jaren en 9 maanden.
Zijne vrouw Sara Riboulleau, met welke hij in 1768
gehuwd was, overleefde hem en stierf in den ouderdom van 82 jaren.
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Zijne sehriften zijn :
Dissertatio inaug. de attractione 1766.
Veehandeling over de wederstandbieding der &chi , vert.
het Fr. van J. T. Hennert 1766.
Frani
°ratio de =mit, error= in rebus philosophicis.
1767.
Cogitationes de variis Philosophiae capitibus (243 stellinge
Verhancl., behelzende eene nieuwe betoging van de verhe tpl
der grootheid a b tot de onbepaalde ina,qt
in Verh. d. llaQ
Maats. D. XII, p. 354.
De Rte.° Frigore mensibus Januario 1767 ac 1768
Novembri 1770 liranequerae observato in de Philosophi
Transactions. Vol. 68. 1773.
Tentamina Theoriae mathematicae de pkenomenis magnetic
auctore J. 11. van Swinden specimen primum sistens princij
generalia , ac novam punctorumindeferentiae et puncti culminaz
theoriam. L. B. 1772 4(s. (Niet versehenen.)
De vertaling van de Contemplations de la nature 1
Charles Bonnet, door Gadso Coopmans, isdoor v
Swi n den met vele aanteekeningen verrijkt (1774), die Bonn
naderhand in eene nieuwe Fr. uitgave heeft overgenomen.
In het Journal de Physique , Experiances 82ur l'infuence
lumiere sur les plantes en partie traduites en partie extrat
die manuscript de feu M. Meese 1775.
In het Journal de Physique, Observations sur le froid
Novernbre et .Decembre 1774 et Janvier 1775.
.Recherches Cur lee aiguilles aimantees , et sur leurs va,
tions regulieres , qui ont partage le prix propose pour l' an
1777 par M. van Swinden , Memoire8 presentes acade
Royale des sciences T. VIII. 1777.
In de Menzoires de l' academie des Sciences de Paris
1777 vindt men uittreksels van Messier van de waarnerr
gen van v an S win den, over het Noorderlicht.
Observations sur le froid regoureux du mois de Janvier17 ■
1 vol. 8° 1778.
Dissertation sur la comparaison des Thermomelres 177
vol. 8 met een nieuwen titel in 1792 uitgegeven.
Rosultats des observations Metereologiques a Franeker , der,
1771 jusqu' a 1778 dans plusieurs endroits du Journal
savants.
Resultats des observations A letereoloqiques de
1778 in
moires de l' Academie de Bruxelles T. III. 1778.
In het Journal de Physique , Memoire sur les observati
Franeker en 1777.
Meteroologiques fait..
Reflexions sur le Thermornetre de Michely tin Crest, in Jour
de Physique 1778.
°ratio de Philosopkid Newtonianci habita die 7 Junii
quum Magi6tratu Academico abiret.
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Plan d'un trate de l' aurore boreale pour servir de 8uite
celui de de Matt.= in het Journal des sauans Nov. 1779.
Memoire sur les observations Metereologique8 taiga I Franeker pendant le courant de 1779 1 vol 8°.
Beschrioiny van een kunststuk , verbeeldende een volledig
bewegelijk Hemelsgestel , uitgedacht en vervaardigd door Eise
.Eisinga. Franeker 1780 8°.
Sur la Marche de l'Aiguille Magnetique obaervee pendant
l'aurore boreak du 28 Fevrier .1780 , in Acta Petropolitana
1780 lste St.
Aanmerkinyen over net weder in December
1778 en lanuarij
1779 in het Genees- en Natuurk. kabinet n°. 2 1780.
Brief aan Castillo n over de waarnetningen van Hygrometers in Nouv. Mein. de l' Acad. de Berlin 1781 p. 27
Correspondentie met J. Bernouilli over de weerkund.
waarnemingen van 1781 , 1782 en I 783 in Nouv. Mem. de
l' Acad. de Berlin 1782 p. 19.
Observations le s plus remarquablee tin froid reyoureux de
.Decembre 1783 , janvier et Fevrier 1784 in Mem. de l' Acad.
de Berlin 1783 hist. p. 31.
Plan tot het doen van weerkundiye waarneminyen voor de
yenees- en natuurkundige correspondentie Societeit , opgerigt in
'8 Gravenhaye in de Verhandelin,yen van de Natuur- en Geneesk.
correspond. Societijt. D. I. 1783.
De Paradoxo Magnetic° , maynetem fortins !errata purum
quam alium magnetem attrahere in .Neue Abhandl. der Bayerischen Akademie Phil. B. 1 S. 351.
Dissertatio de Analogia Electricitatis et Maynetismi.
Aid.
2 B. S. 1.
Recueil te Memoires sur Analoyie de l'Electricite et du
Maynetisme. 3 vol. 8 0 . 1784.
Observations sur quelques particularites Metereologiques de
annee 1784 in de Mein de l' Acad. Royale de Turin. T. II 1784.
Oratio de H ypothesibus Physicis , quomodo sint mente
1Vewtoni intelligendae , habita 24 Aprilis 1785 , earn in illustri
Athenaeo Amstelaedamensi Philosophiae , Physices , Matheseos
et Astronomiae Prolessionem auspicaretur. 40•
Beschrijving van het Tellurium van Adams , door Aeneae ,
in het Fransch vertaald door van Swinden , in piano.
Redevoeriny over het Noorderlicht , in het Alyem. May. v.
Wetens. Kunst en Smaak 3de deel bl. 49.
Over het Zodiakaal licht. Aid. bl. 231.
Aid. bi. 365.
Over de oorzaken van het Noorderlicht.
Theoremata Geometrica , quae annuo labore explicat , demonstrat. et observationibus illustrat. H. v. S. , accedunt problematum Geometricorum libri V. 1786 8°. In 1790 vermeerd.
en verbet. in het Holl. wider den titel van Grondbeginsels der
Meetkunde 8.. Amt. 1790 , 1816 2e veel verbet. druk.

1128
Positiones Physicae , quas annuo labore in Scholl8 privatis
explicat Experimentis illustrat et Auditorum norm meditationi
proponet I. H. v. S. het eerste en de helft van het tweede
deel , Harderwijk 1786 80. Van het eerste deel bestaat er
eene Holl. vertaling.
Ferhandel. over het bepalen der lengte op Zee , door afstanden van de Zon tot de Maan of vaste sterren , bij van Keulen
8°. 1787. Van deze verhandeling zijn 6 drukken in het licht ,
de laatste van 1819. Aan het opstellen van de drie laatste
werken had N ieu wl and eenig deel , doch hij overleed vocir
de uitgave van den 3d en druk der Verhandeling over de lengte ,
in 1796 uitgekomen. Zie de Voorr. v. d. 3e dr. V a n S w i nd e n had het voornenaen om een dergelijk werk ten dienste
der Nederlandsche zeelieden op te stellen , over het bepalen
der lengte op zee , door middel van zee-horologien , doch zijne
verwijdering uit de commissie tot de lengte beeft zulks belet.
Ferklarin,y van den _dlrnanak ten dienste der zeelieden , uitgegeven door Gonzinissarissen tot de zaken , het bepalen der
lengle op zee en de verbetering der zeekaarten betrefende 1 781.
De Application de l' .Electricito a la physique et la medeeine par M. M. Tads van Troostunjk en Kraijenhohr
vert.
door V. S. 1788. Het oorspronkelijke is niet gedrukt).
Verhandeling over de inrigting tot het gebruik der octanten
en sectanten , van Hadley , door Kommissarissen tot de zaken ,
de lengte op zee en de verbetering der zeekaarten betreffende
1 788 8°.
Leveneschets van den Heer J . C. Mohr in Letteroefen. 1 788.
Redevogring en aanspraak aan de vrouwen , ter inunjding van
het gebouzo der Metals. Felix Meritis te Amsterdam, gehouden
31 Oct. en 1 Nov. 1788 8 °.
Instructie voor de Examinateurs der stuurlieden oil de 0. I.
compagnie 1794.
Lijkrede op P. Nieuwland , op den 24 Dec. 1794 uilyespro.
ken te Amsterdam in de Meats. Felix Meritis 1 7 95 8 ..
Fol. 1795.
Rapport over de telling van het yolk te Amsterdam.
Brief aan den schrzjver van het weekblad de Democraten, over
het voordeeligst gebruik der penningen , die tot ondersteuning
van de weduwen der gesneuvelden in den laatsten zeeslay en van
5 Nov. 1797 8 ..
hunne kinderen, mitsyaders voor de gekwetsten ,
(Door v. S. zonder naam uitgegeven out Kommissarissen over
de kweekschool te verdedigen en hen van den on verdienden
blaam te zuiveren hun door gemelden schrijver aangewreven.)
In de verzameling van stuk ken en rapporten , betrekkelijk
de aanstelling van eene commissie van Algemeen Geneeskundig
toevoorzigt , is het eerste deel , bevattende het verloog , dienende
ter geleide van een plan , voor een Kommitto van gezondh,eid ,
en de daarbij behoorende stukken , geheel van de pen van
V. S. Van de rapporten in de twee volgende deelen voor-
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komende, zijn door hem gesteld nos. 3, 4, 5, 7!, 8, 9, 19,
33 en 34.
Lettre8 sur ks grand8 hyver8 de ce slack dan8 le Journal
de Physique 1800.
Perhandeling over volmaakte maten en gewigten. Amst. 1802
2 dn. 8..
Lessen over het Planetarium Tellurium en Lunarium van
Hartry van Lauw. 1803 8°.
De wet, betrekkelijk de her8melting der oude munten in
Frankrijk , 3 Germinal (24 Maart 1803) en die van 7 Germinal (28 Maart 1803) aan het gouvernement voorgedragen uit
het Fransch vertaald en met aanmerkingen opgehelderd door
J. 11. V. S. in de K. en .L. bode nos. 21, 22, 16 en 20,
Mel 1803, bl. 322 en 340.
Berigt van de voortzetting van de Fransche Merediaanmeting
in Letterb. n°. 8, 1803.
Over de meting van een graad der merediaan8, door de Jezuiten
in China verrigt in Letterb. 1803 n°. 34.
Over de bevolking van Amsterdam ; en de sterfte , welke
aldaar plaats heeft , en de voorgewende ongezondheid nit deze ,
door sommigen opgemaakt , heeit men een uitmuntend stuk van
V. S. in den Letterb. van 29 Mel 1804 n°. 23 , bl. 353. Het
was uitgelokt door cone plaats in de Geschied. d. Holl. Staatsregering van A. Kluit, lste deel p. 35 ; tot deze zaak behooren noo. de brief van den hoogleeraar Vrolik aan den hoogleeraarC
' r a s , in den Letterb. van 23 December 1803, n°. 53.
Het antwoord van Kluit daarop , in hetzelfde tijdschrift van
25 Maart 1804 en het antwoord van K1 u i t aan van Swi nden, ald. 6 Julij 1804 n °. 29.
Algemeen en beredeneerd register op ale de publicatien
Anist. 1806 2
en ordonnantien van de gemeene middelen.
vol. 8°.
Dit stuk , /onder naam uitgekomen , is door v. S. ten gevalle
van zijn bijzonderen vriend van Hengst opgesteld.
Bedenkingen over de ware grootie van den Rijnlandschen voet ,
door J. H. V. S. 1808. In dit stukje verdedigt v. S. de
grootte van den rijnlandschen voet , zooals die in het werk over
volmaakte maten en gewigten is opgegeven , terwijl Aeneae,
Le Fevre de Montigny, van B reugel en de 0-elder,
daarvoor een andere grootte hadden gevonden , welke echter
sedert op hoog gezag , en ook door v. S. in zijne volgende
schriften is aangenomen.
Rapport over de Akademien in het koningriik Holland aan
Z. M. uitgebragt in 1809 , door de Kommisie bestaande nit
de heeren van Swinden, Vakkenaer , Bonnet en van Beeck
Calkoen 1809.
Pit stuk , door v. S. in het Fransch gesteld , is door v a n
Kooten in het Nederd. vertaald.
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In het 3de deel van de Base du Systeme metrique decimal
Paris 1810 vindt men de volgende stukken van v. S.
a) Notes communiquees par M. v. S. sur ce qui s'est passé
aux seances de la commission des poids et maitre.,
Ii) Rapport fait a l' Institut National le 29 praireal, an 7
(18 Junij 1 7 99) au nom de la dame des sciences Physiques et
Mathematiques , sur la meagre de la Meridienne de France , et
les resultats qui en ont ete deduits pour determiner les bases
du nouveau systeme metrique.
c) Precis der Operations qui ont servi a determiner les bases
du nouveau Systeme metrique , lu cl la seance publique de
I' Institut des sciences et des Ar18 le 15 Messidor an 7 (4 Julii
1799). Deze beide laatste stukken zijn in der tijd op last
van het wetgevend ligehaam en van het instituut gedrukt, en
sedert het eerste in het Journal de Physique herdrukt. In
1801 zijn deze rapporten ook in het Ned. in het liehtverschenen.
Onderrigt over de Fransche en Hollandsche munten en der- .
zelver vergekking met de noodige tafels. Amst. 1810 12°.
Verslag der verrigtingen van Kommissarissen over he vaderlandsche fonds ter aanmoediging van' s lands zeedienst , gedurende
1810 in Jannarij en Februarzj 1811.
In dit stuk , grootendeels door v. S. opgesteld , vindt men
de merkwaardige aanspraak door hem als president van Cornmissarissen over voornoemd fonds den 27 Februarij 1810 gedaan
aan den zeeprefekt en de raden van administratie der prefeetuur,
in de laatste zitting van voornoernde Commissarissen , en waarbij
het kweeksehool voor de zeevaart , .n het bestuur der Fransehe
marine moet worden overgegeven.
Veryelijkings-tafels tusschen de ellemaat en de metre , nail.
A mst. 1811 12°.
gaders derzelver przjzen in Guldens en Francs.
ergelijkings.tafels tusschen het Fransch yeivigt of kilogramme,
en het ilinsterdainsch geavigt. Mervan zijn twee drukken (1811)
in het liebt. Amst.
Onderrigt over het gewigt , de gehalte en den prajs van goad
en zilver , near de Fransche en Hollandsche wetten en gebruiken ,
met de noodige vergelijkings-tafels voor het Trooisch en kareatgezvigt , met de kilogramme , vow' de gehalte en voor de przjzen
in Guldens en _Francs. Amst. 1811 12°.
Vergelijkins-tafels tusschen de Ilollandsche lengtematen en de
A mst.
metre , met het noodige onderrigt over dezelve maten.
1812 12°.
Vergekkings tafels tusschen de Ilollandsche vochtmaten en
de Fransche , genoemd litre en hectolitre , met het noodige onderrigt tot dezelve. Amst. 1812 12°.
Vergelijkings-tafels tusschen de flollandsche landmaten en de
Hectare. A mst. 1812 12°.
Alle deze tatels en onderrigtingen over maten en gewigten ,
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behalvel die Van de taunten en het goud en Aver , zija voor.
zien vat eene Fransehe vertaling. Vo.orts zijn ei bij v a it
Hengst eenige tabellen uitgekomen , over de Vergelijking van'
de stere met de houtvadems , en en gegraveerde plaat tot
vergelijking der lengtematen , het een en ander door v. S.
berekend en bestuurd. Sedert de herstelling van Nederland
heeft va n Hen gst de wetten en besluiten aehtereenvol.
gens op het stuk van maten en gewigten in dit land
gemaakt , beginnen uit te geven , hierbij zijn ophelde.
rende aanteekeningen van v. S. gevoegd. Men wed ook dat
bij sedert jaren arbeidde aan eene geschiedenis der Nederlandsche munten , waarvan hij reeds voor een geruimen tijd eenige
stukken tot zijne voorlezingen in de Maatsehappij Fe1i mantis
had gebruikt.
Verhandeling over de wetten , welke de drukking des dampIn de Werken van de eerste klasse van het Instikrings volgt.
tuut. Eerste deel. 1812.
Aanspraak gehouden in het kweekschool voor de zeevaart , te
Amsterdam op den 28 Feb, 1814 , ler gelegenheid van he
1814.
weder oprigten van hetzelfde gestic/it.
Vertaling in het Fransch van het Rapport der eerste klasse
van het Instituut over de invoering van het algemeen stelsel
van maten en gewigten. Amst. 1816.
Talels der herleiding van Francs tot Nederlandsche Guldens
en van Nederlandsche Guldens tot Francs. 1816 8 0 .
De Fransche vertaling van dit stuk mede door v. S. wend
gelijktijdig doch afzonderlijk uitgegeven.
lafels ter herleiding van Stuivers en Penningen tot Cents
en van Cents tot Stuivers en Penningen. 1816 8°.
Verhandeling over Huygens als uitvinder der slinger-uurwerken ,
in het 3de deel van de Werken der eerste klasse van het Kon.
Ned. Instil. Van dit uitmuntend stuk heeft v. S. cane vertaling gegeven in bet Eng. Journaal van Bre wster en J a m es o n , Edinburg Philosophical Journal vol. 6 en 7 (1817).
,Zijne waarnemingen van de Zon-.Eclips van 7 September 1820
vindt men in het eerste deel van de werken der Astronomical
Society te Londen (1821) 4°.
Description de la fete du 3me jubile semi.seculaire de la
maison des orphelins Wallons et Amsterdam 1821.
Ook gal V. S. een menigte bijdragen aan La L an de voor
de Bibliogr. Astronomique en aan de redactie de Biogr. Universelle.
Zie Biogr. Univ.; G. M o 11, .Redevoer. over .T. 11. van Swinden , Atust.
Aid. 1824; M. L o
mans, Lijkrede op v. S. ; D. J. van Lennep, Hulde aan de
nagedachtenis enz. , Amst. 1824; J. Brouwer; Hulde enz. in Vad.
Lett. 1823, II. 254; 3. Tes sedre l'Ange, Lijkpligt bij het graf
van .7". H. V. S. 15 Maart 1823 in Vad. Letteroef. 1823 , II. 249;
Kunst en Letterb. 1819, D. II. bi. 242; 1823, D. I. bi. 162, 178, 276, D.

1823; Dez., Buickaan de nagedachtenis van .T.

-

-
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II.b1.241,261,.O;1824,D.I.b1.6O; Siege nbee k, Gesch. d. L. H.,
D. I. bl. 393; J. El. v. S. Zeitgenossen 3 R. V 1836 in n°.
A. S. C. Coquerel, Notice sur .T. H. v. S. in Mess. des Scienc. ,
I. 184; Biogr. Univ. ; Galerie des Contempor. ; Nieuwenhuis, Ver.

woe. ; Kobus en de Rivecourt.

SWINDEN (mr. SIMEON PIETER VAN) jongere broeder van
den vorige, den 24 van November 1755 geboren , werd
in 1788 student aan de Leidsche hoogeschool en den 5 April
1773 doctor in de beide rechten , na verdediging zijner dissertatie de lmperio ab ordinibus Belgii Philipp° Ii Regi Hispa'tiara= abrogato ad Edictum ordinum Generalium Belga XXV
'Ala 1581. Kort daarna den eed als advocaat voor het hof
van Holland afgelegd hebbende , oefende hij verscheidene jaren
achtereen de regtsgeleerde praktijk te 's Hage uit , doch na zijn
huwelijk met Rachel Alida Willemina de Monchy,
oudste dochter van Salomon de Monchy, geneesheer en
professor te Rotterdam , zette hij zich in 1183 te Delft neer, ,
waar hij in 1788 tot raad in de vroedschap en in het volgende
jaar tot schepen benoemd werd, welke post hij tot de omwenteling van 1795 bekleedde. Daar hij niet kon besluiten tot de
aanvaarding van de hem opgedragen post van lid der Municipaliteit , bleef hij tot 1802 buiten bediening , toen hij tot lid
van het departementaal bestuur van Holland werd aangesteld.
In 1856 volgde hij Roell als seeretaris van hetzelfde bestuur
op. Onder de Fransche heerschappij bleef hij nog eenigen
tijd ale secretaris der prefectuur van de Monden der Maas
werkzaam , doch in 1811 werd hij door den keizer tot lid van
het hooge geregtshof te 's Gravenhage benoemd , welke post
hij tot zijn overlijden bekleed heeft. FIij bezat als regtsgeleerde maar vooral als beoefenaar der natuurkundige weten
sehappen groote kundigheden. Hij was lid der Maatschappij
Aan Ned. Letterkunde, ridder van de orde van den Ned. Leeuw
en overleed den 6 Januarij 1835.
,

-

Zie Band. d. Maats. v. Ned. Letterk.

1835.

SWINDEREN (T.onoRus VAN), zoon van Wicher van
Swinderen en Johanna Margaretha van Beveren,
werd den 14 September 1784 te Groningen geboren , studeerde
aldaar , beoefende vooral de natuurlijke historie en bezocht de
gehoorzalen van de la Faille, Munniks en Driessen
en rigtte in 1801 het nog bloeijend natuurkundig genootschap
op. Sedert 1802 wijdde hij zich aan de regten en verdedigde
in 1.805 eene Disp. Juris Groningani de famulis domesticis
onder van Twi st. Wat zijne vorming betreft • dankte hij veel
aan de kantiaansche wijsbegeerte. Op eene Dissert. Ch,emicophysica de atmosphaera eiusgue in Colores actione , werd hij
den 18 September 1805 tot A. L. M. en philos. Doctor bevorderd , terwijl hij den 26 Nov. 1806 more majorum. T. U. D.
werd verklaard , nadat hij den 19 November bevorens eene
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Dim de Legibus verdedigd en op dien dag eene Orafio de
Platone, optimo in legibus condendis Principle magietro
gehouden had. Inmiddels trachtte hij zijne nataurkundige
kennis steeds te vermeerderen , ook door het bijwonen van
prof. 31 a1d e r 's collegial over de vergelij kende natuurknnde
en zoOlogie.. Over de meest uiteenloopende onderwerpen schreef
of vertaalde hij stukken van meerderen of minderen omvang
die in Tijdschrilten van die dagen geplaatst werden. In 1814
werd v. S. hoogleeraar in de natuurl. geschiedenis aan dezelfde
hoogeschool en trad den 25 Jan. 1815 in dem betrekking
met eene Or. de hodierna philosophiae naturalis amplitudine op.
Hij stichtte te Groningen een museum van natuurlijke geschiedenis en gaf een uitgebreide Naamlifst van voorwerpen in het
Akad. museum. van natuurl. historie te Gron.voorhanden (Gron.
1822) gevolgd door een wegwiizer in het museum (Gron. 1828).
Op het gebied dier wetenschappen gaf hij Buffoni et Daubentoni figurarum avium coloratarum nomina Systematica.
Gron.
1820 en de rectorale Or. (1823) de momento , guod in Iiistoriac Naturalis studio ad virtutem conspicitur
(Gron. 1825).
Ook als opvoedkundige had v. S. groote verdiensten. In 1812
en 1813 was hij inspecteur van de keizerlijke universiteit te
Groningen en hield zich in die betrekking bezig met de verbetering van het schoolwezen in Oost-Friesland. Van den 28
Februarij 1807 af was hij 44 jaren jaren schoolopziener. Als
zoodanig schreef hij :
Gron.
Schoolboek der strafwetten van one Vaderland.
1810.

Bekn. beschrijving van de inrigting van openbaar onderwiis
in Frankrijk. Aid. 1811.
Ontwerp van eene geschiedenis der schoolverbet. in de prov.
Groningen.
Verzoekschrift betrekkekk he lager onderwlis ingezonden aan
de tweede kamer der Staten-Generaal.
Gron. 1829.
Voorts heeft men van hem:
77• S. en B. H. Lulofs ter nagedachtenis van J. J. Modderman. Gron.
77. S. en M. J. Adriani ter nagedachtenis van H. Wester.
Voorts Levensberigten van L. .1. F. HOpiner , J. E. GOtjes,

J. de Boer, H. Kuhl, J. Baart de la _Faille, H. Muntingh
en J. C. van Hassel&
Het vijfentwintig fang bestaan van het natuur- en schelkundig genootschap. Gron. 1826.
Veel heeft hij aan de vergetelheid ontrukt in Wegwijzer op
de nieuwe begraarplaats te Gron. (4 stukjes).
Kole opgave van veranderingen welke Groningen ondergaan
heett sedert het begin dezer eeuw.
Gron. 1830.
d. Akademie van Groningen (1813-1829).

Ben nieuwe steen op het graf van Pr aedinus, het mo•
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nument voor Adolf van Nassau te Heiligerlee , het gedenkteeken voor Wester, dat voor de Gron. schutterij , die in
den tiendaagschen veldtogt sneuvelden en meer anderen kwamen
door zijn toedoen tot stand. Hij was lid der Maats. van
Ned. Letterk , huwde G. A. J. Baron es van de Mer wed e,
liet geen kinderen na en overleed den 11 April 1861.
Zie Pro, Inaugur., Hofstede de Groot, Levensb. in de
Handel. d. Meats. v. Ned. Letterk. 1851 ; Gedenkb. v. Gron.,
bl.
122, 123.
(SWINDEREN (Jonkhr. WICHER VAN)

phil. theor. mag.
Mt. hum. et jur. utr. doctor , lid van de ridderschap en staten
der provincie Friesland , en grietman van Wonseradeel , te
Groningen , op den 24 van Lentem. 1802 geboren , ontving
zijne eerste vorming in het huis zijner ouders , jonkhr. mr .
Os van Swinderen van Rensuma, en vrouwe Ct. J. J.
Gerl a ci us , alsmede in onderscheidene scholen zijner vaderstad.
Tot de academische lessen werd hij opgeleid door het huisselijk ondervvijs van W. Koppius, phil. theor. mag. lift.
hum. doctor en predikant te Blijham. Reeds van den aan yang
zijner komst aan de hoogeschool af , vertoonde zich zijne Eneer
dan .gewone aanleg voor de oude letteren , de geschiedenis ,
de wijsbegeerte en de rechts- en staatswetenschappen. In 1822
hezocht van Swinderen de Gottingsche hoogesch000l, woonde
aldaar een curses bij .waarin hij Hugo de regtsgeschiedenis ,
Bauer het strafregt , Sartori a s de staatkunde , Bo u te rwe ck de geschiedenis der wijsbegeerte en Heeren die van
het Europeesch staten-stelsel hoorde voordragen , en keer,le in
.den herfst Nan dat jaar naar de Groningsche hoogeschool terug.
Van de groote door van S win deren gemaakte vorderingen
getuigden zijne , in 1819 en 1821 door deze laatste academie
bekroonde verhandelingen Over het yezag van den Areopa,vitiRoad in de ondersch,eidene eijden van het Atheensch gRineenebest ,
en zijne Vergelijking tusschen de te Verona ontdekte Instituten
van Gaju8 en Justinianus , van het begin tot aan den Wel der
voogdijen ; niet minder vooral de proefschriften , waarrnede hij
den 3 van Grasmaand 1824 den graad van doctor in de wijsbegeerte , letteren beide regten verwierf , welke door bondigheid,
oordeelkunde , belezenheid en goeden strip uitmunten. De natuur
AO lam op eene buitengewone wijze toegerust , om door de
geschiedkunde en wijsbegeerte , die beide schakels der menschehike kennis , al zijn weten te vereenigen. Een vast geheugen ,
zucht voor orde en dagelijksche werkzaarnheid , hadden in .hem
lust poor tijdrekenkunde , penning- en geslachtkunde doen ontstaan , en deze noodzakelijke en waarlijk te veal verwaarloosde
grandslagen voor geschiedkunde verkregen in hem juist hunne
plaats en bestemming door de hoogere geestvermogens , waarmede hij ze omvatte , beheerschte en tot het regte doe!
,

,

bezigde. Reeds 66n jaar voor zijne promotie , werd hij door
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zijne Majesteit .aangesteld als grietman van Gaasterland. In
1826 werd •ij lid der ridderschap , in 1829 wegens dezelve ,
lid der prov. staten van Friesland ; tevens was bij lid van het
•ijkbestuur , dat zich langs de zuidkust van Friesland uitstrekt,
en in de laatsten jaren president van den militieraad ;
1835 verwisselde hij de Grietenij Gaagterland voor die
van Wonseradeel. Met uitzondering van eene verhandefing ,
betelzende een overzigt der ge8chiedenis van de republiek Rhodus ,
te vinden in bet 2e deel der Bibliotheek van Oude Letierkunde
ran zijn leermeester Ten B ri n k , (bl. 305—'308 , verg. ook
bl. 455 en 456), welke gebeel gescbiedkundig is, bewijzen
ook de weinige gescbriften , door hem later uitgegeven , hoezeer
hij de godsdienstige belangen en de ware maatschappelijke
vaart zijner landgenooten ter harte nam. Zoo gal' hij in 1826
te Leeuwarden bij Schetsber g, zonder zijn naam , de verta.
ling uit eener leerrede van den Duitschen predikant Schmal z,
door dezen op het gedenkfeest der hervorming, in 1825, voor
zijne getneente in Neustadt-Dresden gehouden. Toen in den
winter van 1830 het vaderland in kommervollen toestand verkeerde , ging hij na , wat ons Nederlanders te hopen of te
vreezen stond , en deelde hij de slotsom van zijn onderzoek
in een geschrift tnede. Deze bladen gaven op nieuw bewijzen
van de duidelijkheid en kernachtigen stijl, waarin hij zijne
juiste begrippen van stoat en staatkunde, wist in te kleeden.
Van Swinderen overleed in den jeugdigen ouderdom van
34 jaren op den 17 van Oogstmaand 1836 op Wijbranda-state
te Hichtum.
Zie Kunst en Letterb.
-

1836 , D. II. bl. 323 , 340.

SWINDEREN (B. VAN), kunstgraveur en etser. Men vindt
van zijne kunst in Rouwklagten op den dood van Maria,
koninginne van Groot-Brittanje ,
's Hage 1695 4° en eene
uitgave er van te Amsterdam 1695 4,° (verzameld door Th.

Schoon).
Zie Kramm.

SWINDEREN (C. VAN), kunstgraveur, blijkens ,een rignet
in Florentijn Le Comte, Kumakabinet , Utrecht 1746 80.
Zie Kramm.

SWINDEREN (NicoLAAs VAN) , ‘mogeliik dezelfde met ,den
vorige, was medaljeur te 's Hage , waar hij voor W ill em
werkzaam was. Hij vervaardigde o. a. een Gedenkpenning-voor
de stad Haarlem ter eere van den uitvinder
der boekdrukkunst

Laurens Coster.
Zie Immerzeel; Kraxnm.

SWINDEREN (PHILIP vAN), glasschilder te Utrecht in de
'haft der lie eeuw.
Zie Dodt, Arehief, D. III.; Kramm.

1136
SWINNAS (WILLEm), in 1620 te Brielle geboren , werd
in 1640 als student te Leiden ingeschreven. Na de scholen
van Otto Heurnius, Adolf Vorstius, Adr. Falcoburgius en E v. Schrevelius bezocht en den doctoralen
graad behaald te hebben , vestigde hij zich te Brielle , waar
hij lid der vroedschap werd. Wij bezitten twee proeven zijner
geneeskunde ; eene verhandeling over de Kinderpokken of Mazelea , welke achter sornmige drukken van Beverw ij c k 's Sch,at
der gezontheyt en ongezontheyt gevonden worth. Voorts De

Pest8triit , beharnast met veel voortreff'elijke geneeemiddekn,
Leyden J o h. le C arpentier 1664 12°, opgedragen aan
Willem Goeree, raad en vroedschap te Rotterdam , wien
hij als burgemeester van Rotterdam het derde deel zijner Eng.
en Ned. krakeelen in 1668 opdroeg. Hij was van zoo bekende
medische verdiensten dat hij gedurende den tweeden Engelschen
oorlog tot geneesheer van de admiraliteit van de Mase benoemd
werd , ter verzorging van zieken en gewonden , welke tijdelijk naar
het gasthuis in den Brielle verzonden werden. Zijn voornaamste
geschrift was echter de bekende Eng., Nederd. en Mun8ter8che
krakeele n, die in 1668 begonnen zijn uitgegeven te worden,
en in de twee volgende jaren telkens met een stuk vermeerderd zijn. Bij het derde deel is de titel Munster8che weggelaten , de oorlog met dien bisschop was trouwens toen gestaakt.
Tot een bewijs der gretigheid , waarmede het eerste stuk ontvangen . werd , kan verstrekken dat het in hetzelfde jaar reeds
te Amsterdam woordelijk herdrukt of nagedrukt werd in 4°
bij zekeren J. Venckel, onder den titel vermeerderde en verDe tweede echte druk van dit lste
beterde IC. , N. en M. ,hr.
stuk verscheen door den autheur (zelven) verbeterd en vermeerderd te Rotterdam bij J. Naeranus, den uitgever van den
eerste druk , nu gevrijwaard door een privilec ie voor 15 jaren.
De derde (echte) druk verscheen weder in het
° volgende jaar
(1668) terzelfder plaatse. Alle in kl. 8°. Zeer gunstig is het
oordeel over dit werk van Pars, Scheltema en van
Kampen. Hij overleed in 1672.
Zie Scheltema, Geschied- en Letterlc. ltlengelwerk , D. I. St. 3
bl. 334; van
bl. 201 - 250; Pars, 1Vaamrol der Bat. schrtjv.
Kampen, Beknopte Gesch. d. Nederl. Lett. en lietens. , D. I. bl.
394, 395; De Wind, Bibl. v. Ned. Geschieds. ; Nay., D. III. bl.
96, D. IV. bl. 80, 81; Bybl. , C. I; J. C. de Jonge, Ned. Zeewezen, D. II. St. II. bl. 123, 171; Nieuwenhuis; Kobus en
de Rivecourt; Banga, Geschied. der Geneesk. , bl. 310, 387.

SWINNAS (WILLEY), zoon van den vorige , studeerde te
Leiden in de medicijnen en verkreeg den 29 April 1689 den
doctoralen graad , na verdediging eener dissertatie de gangraena
et Spacelo. Na zijne promotie werd hij conrector aan het
stedelijke gymnasium te Brielle en in 1693 kwam hij te Haarlem ter vervanging van Ad ria nus van Ho uten en onder.
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weea er nog van 1702 tot 24 Mei 1712, den dag van zijn
overlijden , onderwijs aan de 4de en 5de klasse. Op den CalaZOgtie der 1188. van Jacobus Koning 1835, D. I. hi.
n°. 1344 kon3t een handschrift van de praeceptor Wiliem
Swinnas voor.
Zie Nay. , D. IV. bl. 81.
SWOL (IAN VAN) of SWOLL , dicbter en tooneelschrijm
uit de eerste helft der 17e eeuw. Men beeft van hem :
Constantinu8 aan Mejullr. Anna Roemer.. Amst. 1637 4°.
Margrietje voor de zoeezen op Kerkini8,
1630 , onder de gunst
van Juffr. Geertruyt Roenzer8.
Amt. 1639 4°.
Lie v. Doorninck, Anon. en Pseud., n°. 1107, 2885.
SWOL of ZWOL (CHRISTOPHEL VAN) te Amsterdam geboren , vertrok in 1683 met de Vrouw Anna naar 0. Indie,
werd aldaar bij C a rn phuis als assistent der geheimschrijvers
geplaatst. In 1690 werd hij klerk , in het volgend jaar koopman en in 1696 geheimschrijver bij van Oudshoor n. In
1700 werd hij buitengewoon mad en twee jaren later gewoon
mad van Indie. Op den 17 Nov. 1713, 50 jaren oud, volgde
hij van Riebeek als goaverneur-generaal op. In 1717 dwong
hij de Chinezen om de pikol (125 Amsterdamsche ponden)
thee , in plaats van voor 60 , voor 40 rijksdaalders te leveren,
welke maatregel door den keizer van China zoo kwalijk genomen werd , dat hij , op straffe van hunne in China achtergela.
ten vrouwen en kinderen te zullen vermoorden , alle Chinezen
van Batavia opriep , ten gevolge van welke die gedwongene
handel der onzen veel nadeel toebragt. In 1718 eindigde de
oorlog op Malabar, en werd er met den Zamorin een voordeelig verdrag gesloten. Ook liep den oorlog van Soerabaya
ten einde door het veroveren van Soerabaya. Ten gevolge van
dezen oorlog werd de oostelijke provincie Balambangan geheel
ontvolkt , daar de inwoners naar het eiland Balie , van waar
zij ook gekomen waren , waren teruggeweken. Van Swol
overleed te Batavia den 12 November 1718 , na eene regeering
van 8 jaren. Zijn portret vindt men bij D u Bois.
Zie Du Bois, Vies des gouvern.-gener., p. 288; Nienwenh 11 I a;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
SWOLL (GERRIT 'FAN), te Enkbuizen .eboren , een dapper
zeebeld , diende als kapitein op 's lands vroot en verwierf zich
grooten roem door zijn betoonde dapperbeid.

Zie Verwoert.
SWIJGHUYSEN (
gaf in het licht
Noodtge8chrey van Jezu8 Bruyd. Amst. 8°.
Zie Abconde, Naamr. , bi. 352.
72
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SWIJNDREGT of SWIJNDREGHT (A. VAR), landschapen zeeschilder in de 17e eeuw.
Zie Kramm.
SWIJNDREGT (FRANcois MONTAUBAN VAN) zoon van
Nicolaas Montauban van Swijndregt en Elis. Cath.
van der Linden, werd den 29 April 1784 te Rotterdam
geboren. Daar hij tot makelaar , welke betrekking ook zijn
vader bekleedde , werd opgeleid , beoefende hij slechts in zijne
snipperuren de teekenkunst nit liefhebberij. Op zijn 14e jaar
werd hij echter leerling op het Rotterdamsche teekengenootschap
Hier door tot hooger en ontving tevens eenig onderricht van
C. Bakke r. Ofschoon hij verder zijne studien zonder verder
bepaald onderwijs voortzette, kwamen hem echter de verkeering
met en de raadgevingen van de kunstschilders N. Muys, G.
van Nijmegen en W. v an Leen zeer te stade. In 1801
werd van Sw ij n drecht lid van het gemeld genootschap en
bleef , schoon hij nog bestendig het makelaarsbedrijf waarnam,
de kunstoefening met lust en ijver doorzette. In 1818 begon
hij zich echter geheel aan de kunst te wijden en nam twee
jaren later bet olieverwschilderen bij de hand en schilderde
sedert een aantal levensgroote portretten en verder ook tableaux
de genre , die hij op verschillende tentoonstellingen zond. Hij
huwde Margaretha Wilhelmina Brodier en liet
kinderen na.
,

Zie Immerz eel.

SWINGAERDEN (JAN) , kunstschilder te Brussel , in het
midden der 15e eeuw.
Zie Pinchart, iirchives des arts., T. I. p. 116; Kramm.

SWIJNEN (T. of F. VAN) , plaatsnijder , graveerde vrij
goede botanische voorwerpen , b. v. de Aloe Americana , die
in 1698 in den botanischen tuin te Leiden bloeide.
Zie Kramm.

SIJBEL (H. T.) schreef: Over de voortteling, de ziekten enz.
der Bijen in Verhandel. v. h. Batav. Genoot8. 1788 , bl. 1.
Zie Holtrop, bl. 346.

SIJBES (P.) wordt door Abcoude vermeld als schrijver
van De godualige weee. Amst. 1737 8°.
Zie Naamr., bl. 352.
SIJBRANDI (KLAAs) , won van Sybren Klaasz S ybrandi , doopsgezind predikant te Haarlem , werd aldaar den
18 November 1807 geboren , bezocht eerst de Latijnsche school
aldaar en op 17-jarigen leeftijd de kweekschool der algemeene
doopsgezinde societeit te Amsterdam , waar hij het onderwijs
genoot van D. J. van Len nep, werd den 17 Junij 1829, na
verdediging eener dissertatie de Deo Platoni8. Van 1827.—.1830
wijdde hij zijne studien aan de godgeleerdheid wider S. M u 11 e r
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en W. C. Koopmans, werd in 1530 predikant bij de doopsgezinden gemeente te Nijmegen , in 1834 te Groningen en in
1838 to Haarlem. Te Nijmegen schreef hij eene Verhandeling

over vrouwe Bilderdijk ale kinder-dichteres (Vad. Letteroef.
1834) , na in 1832 een Biddagepreek in het licht gegeven te
hebben. In 1847 bragt hij zijnen vriend van Limburg
Brouwer zijne hulde toe in K07181- en Letterb. 1847 D. II,
bl. 162. In bet Magazijn van de Vries en van Kampen gaf
hij eene vertaling van Moore 's de Pen i en het Paradijs , en
in 1835 de vertaling van Moore's the loves of the angels en
voegde daarbij een herdruk van de Pen i en het Paradifs met
In 1836 gaf hij zijne
den titel De val der Engelen.
Feestrede op het honderdjarig bestaan van de kweekschool ter
opleiding van evangeliedienaren , in 1838 verscheen zijne vertaling van bet Hoogduitsche werk van F. Busch, Handleiding
in
tot het geven van huisselijk onderrigt in den Godsdienst en
hetaelfde jaar zijn afscheidsrede le Haarlem. Ook gaf hij proeven zijner prediking in het Christelijk Album en den Evangeliespiegel. In 1841 bekroonde Teyler 's tweede genootschap
zij ne Verhandeling over V ondel en Shakespear air Treurspeldichters met goud en in hetzelfde jaar nam hij de redactie van
den Komi- en Letterbode op zich , en zette die voort tot het
einde van 1853. Voorts gaf hij in verschillende tijdschriften
onderscheidene belangrijke bijdragen en menige vertaling van
Engelsche schrijvers. Hij was lid van Teyler 's godgeleerd
genootschap , later mede-directeur van Teyler 's stichting ,
voorzitter van bet bestuur der algemeene doopsgezinde societeit,
waarvan hij sedert 1844 lid was. Ook was hij lid van de Maats. van
Ned. Letterkunde te Leiden en overleed den 4 September 1872.
Zie C. Sepp, Levensbericht van ds. K. Sybrandi.

SIJBRANT, schoolmeester te Delft , voerde in 1453 den

diseant in en onderwees dien aldaar.
Zie Moll, Kerkgesch. V. Nederl., D. III. bl. 317.

SIJBRANT of ZIJBRANDT (A.) gaf in bet licht
be dolle Bruyloft, blikeyndendspel. Amst. 1654.

De verleyde vriendt, &sp. gesp. op d'Arnsterd. Schouwburg.
Aid. 1668.
Zie Cat. d. Maats. van Ned. Letterk., D. lb. bl. 193.
SUBRANDTS Hz. (J.). Van hem is bekend:
De mislukte list of de bedroge landsdief, zijnde het verhaal
eener gevangen grutter , versierd met vele merkwaardige histo.
Westribs , schrandere nitvindingen en listige bedriegingen.
zaandam 1737.
Zie Nav., D. IX. bl. 202.
SIJBRANTS (TEuNis) is schrijver van een Bootsmanskonst.

Amst. C. v an der Stolk en van
Hoog bootsmanskunst of der Matroosenstudie.

A mst. 1780.

Zie Abcoude, Naamr. , bl. 352; Arrenberg, ,Naaml., bl. 500.

72.
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SIJBRECHT of SIJBURC H , de moeder van Duveke,
de bijzit van C hristiaan II, koning van Zweden en Danemarken , een slecht Nederlandsch vrouwspersoon , die met ooghiking of goedkeuring van den koning over de ongelukkige
koningin heerschte. De Advocaat van der Goes noemt
haar .Boelscappe van Coninck van Deenemercken."
Zie van der Goes, Rag., bl. 163; Puffendorf, in/, tot de
Historie; hi. 596, 598; Wagenaar, J7 II. , D. V. hi. 391; van
233.
w ii n, Nalez. op .D. V.

SIJDERVELT •( ). Deze kunstschilder bloeide in de tweede
helft der 17e eeuw , en schilderde o. a. het portret van PhilipU8 Baldaeus, Delphen8i8 V. D. 211. in 1671.
Zie Kramm.

SIJEN (ARNoLDus) , in 1640 te Amsterdam geboren , studeerde te Leiden , en werd in 1659 med. dr. met eene diss.
de Hydrope en vestigde zich te Gouda , van waar hij in
1670 te Leiden tot hoogleeraar in de genees- en kruidkunde
beroepen ward , waar hij in 1678 overleed.
•

Zie Siegenbeek, Gesch. d. L. Hooges., D. I. bl. 188, 225;
D. II. hi. 93, 75; Banga, Gesch. der Geneesk., hi. 585:

SIJKES (A. A.) gal in het Eat :
Waarheid der Christelzjke godsdienst beloogt nit de
der Oude en Nieuwe Testaments. Amst. 1730.

8chriften

Onderzoek of een eenvoudige dooling in de godsdienst 8trafbaar Z8. Amst. 1726.
Onderzoek naar helgeen door bezeten in he .N. T. ver8taan
word'. Rott. 1758.
Zie A bcoude, Naamr. , hi. 353; A rre nb erg, Naaml., hi. 500.
SIJL (B. VAN) , middelmatig graveur in het begin der 18e
eeuw , o. a. van titels voor dissertation der Leidsche Hoogeschool.
Zie Kramm.

SIJLL (Jo. VAN) , glasschilder. Zie BRONCKHORST
(JAN GERRITSZ. VAN).
SIJLL (REyER VAN) , voornaam glasschilder to Utrecht , in
het laatst der 16e en begin der 17e eeuw.
Zie Dodt, Archief, D. III. ; Kr am m.
SYLLA (NicAsius. Zie SILLE (NicAslus DE).
SYLLA (LA.uRENs), nit Gelderland , was in 1618 door de
algemeene staten mede als fiskaal der gevangenen (0 1 d a nbarneveld, de Groot, Hogerbeets) aangesteld.
Zie Wagenaar, V. N., D. X. hi. 288, 291.
SYLVANUS (GuALTERus) , WOLTER , WOLTERS of
to Doesburg geboren , verkreeg in
GUALTHERUS GUALTHERI
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1602 het rectoraat der Latijnscbe school te Deventer en behield
het tot in 1619. In eene belangrijke Remonstrantie van zijne
hand z. j., gaf hij de gebreken der Latijnsche en andere scholen op
en middelen aan de hand om die te verbeteren. Den 6 Juni)
1619 werden de schoolarchen gelast, om de reformatie der
scholen, inzondcrLeid en vooreerst die der Latijnsche scholen bij
de hand te nemen en reeds den 18 van die maand kreeg hij
zijn ontslag. Later werd hij burgemeester te Doesburg. Behalve
deze remonstrantie gaf hij in 1616 bij Johan Christianus,
boecvercoper in 't vergulde schrijnoeck bij 't Raethuys aen
't groote kerckhof" , zijne Beschrzjving van Deventer in het licht,
herdrukt achter Moonen 's Korte Chronyke Dev. 1714 3e dr.
Hij beminde ook de Latijnsche poezy waarvan bij Re vius
proeven voorkomen.
zie Moone n , Korte Chronyk der sled Deventer , bl. 143; Revins,
Daventria illustr. , p. 579; Nay. , D. VII. bl. 135 , 302 ; D. X. bl.
199 , 200 ; Bodel Nijenhuis, Alphab. lijst der plaatsbeschrijv.,
bl. 256.
SYLVANUS (GREGomus), te Gee! in N. Brabant geboren.
V a I. Andreas noemt hem ' rector Geerlensis en wil dat hij
geleerd in bet Grieksch was. Hij schreef Syntaxeos Latinae •
Antv. 1539 8°.
Didasclon.
Zie Val. A n dr e as , Bibl. Beig. p. 299 ; Foppens, 131b1. Belg.
,

SYLVIUS (GREGomus), dominikaan en doctor in de godgeleerdheid te Leuven , beyond zich den 6 December 1551 op
het concilie van Trente en werd omstreeks 1554 door de gouvernante als kettermeester naar Namen gezonden.
Zie Leplat, Col. monum., T. IV. p. 337 ; Anales de la SociOte
Archieol. de Namur., T. XI. p. 318.

SYLVIUS (WILLEm), boekverkooper en drukker te Antwerpen in de tweede helft der XVIe eeuw, vertaalde uit het
Fransch de door hem uitgegeven Schipvaert ende reysen gedaen
jal 't lands van Turckyen , dear N. de Nicolay Dolphinois , Heere
van Arfeville ende Ordinaris landtbeschriiver des conincks van
Vranckrijck : Inhoudende vele ende diversche notable dizzgen
dewelcke den anteur aldaer gesien heeft ende diligentelijck gheob.
serveert. _Mks gedeelt in vier Boecken. Met eenentsestich, figuren naer dleven ghedaen soozcel van mans als van vrouwen, na
de diversileyt van de natien , hem drayen, habzjten , wetten,
religie ende maniere van leven, soozcel in ti/den van paijs ale
van, oirloghe. Met vele notable Historien in onsen tijden meest
al geschiedt. Antwerpen bij Willem Sil vius, drucker der
con. Maiesteyt 1576 4°. Vooraf een gedicht van "M. Pieter
Heyns, in den naem van P. de Ronsard tot N. de Ni c olay Daulphinois, 'were van Arfeville , Camerlinek ende
geographus des conincks van Vranckrijck."
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Zie nopens den vertaling H rty decoper, Proeve , D. I. bl. 21 en
elders ook bl. 119, de hontsneden zijn van A 8.1 or us van Lo nder seel, geteekend door P. van Borch t. Bl. 196 verg. met de afbeelding van dozen Calender: Stay or inus , Reize, 2 D. bl. 40 ook
1 D. bl. 110 en Valmont de Bromare, W oordenboek der Nat.
Hist. , D. II. bl. 57; over Nicolay (geb. 1516, gest. 1583);Jocher,
III. Th. 9101, Cat. Musschenbroek, (1826) n°. 1514 Serrure
Vad. Museum , D. V. bl. 251 , 252.

SYLVIUS (ANTHoNY)a Zie SILVIUS (ANTHONY)
SYLVIUS (BALTHAsAR). Zie SILVIUS (BALTHAsAR).
SYLVIUS (CoRNELis). Zie SILVIUS (CoRNELis).
SYLVIUS (FRANs DE LA BOE) , uit eon oud en aanzienlijk
Fransch geslacht gesproten , dat onder zijne leden de heeren
Crevecoeur, Senward en Vizy telde, zoon van Isaac
de la Boe en Anne de Vignette, werd in 16 teHanau
geboren. Hij genoot het voorbereidend en het eerste geneeskundig onderwijs te Sedan en vervolgens te Leiden onder
Veritus en Heurnius, bezocht vervolgens verscheidene
Duitsche hoogescholen en verkreeg in Maart 1637, op 23-jarigen
leeftijd, te Bazel het doctoraat in de medicijnen. In het vaderlijk huis teruggekeerd , vond Sylvius te Hanau terstond een
uitgebreiden praktischen werkkring , die hem echter bij zijn
grooten lust tot wetenschappelijk onderzoek niet genoegzaam
bevredigde , zoo dat hij er naauwelijks een jaar bleef , en liever
in Frankrijk en elders zijne studien wilde voortzetten. Zoo
kwam hij in Nov. 1638 op nieuw to Leiden, liet zich in het
album studiosorum inschrijven , kwam daardoor met de leden
der medische faculteit in aanraking en gaf ontleedkundige lessen. Te Leiden geen vaste betrekking hebbende , besloot hij
3 of 4 jaren later , op raad van eenige vrienden , zicb te
Amsterdam te vestigen en zich aldaar aan de geneeskundige praktijk te wijden , waarin hij weldra in die mate slaagde dat hij
niet alleen als geneesheer der Fransche diakonie, maar ook
als arts van de meest aanzienlijke bewoners der hoofdstad buitengewoon grooten opgang maakte. Ook schijnt tot de eerste
jaren van zijn verblijf te Amsterdam zijne kennismaking met
Desca rt e s to behooren , die met lof van hem melding maakt.
Curatoren der Leidsche hoogeschool benoemden hem den 8
Febr. 1658 tot gewoon hoogleeraar in de geneeskunde. Hij
aanvaardde den 17 September zijn ambt met eene redevoering
de cognitione hominis. Gedurende een tijdvak van 14 jaren
mogt bij den roem der Leidsche hoogeschool niet slechts handhaven , maar dezen tot eon vroeger ongekenden mister verheffen. Hij stierf den 10 November 1672 , na in de maand
Maart 1667 zijne jeugdige echtgenoote Magdalena Lucr etia Schletzer, met welke hij sints twee jaren in een tweede
echt verbonden was en kort daarna zijn eenig dochtertje van
acht maanden door den dood verloren to hebben. Hij word
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den 19den November in de St. Pieterskerk begraven. Den
19den December van hetzelfde jaar sprak zijn ambtgenoot,
leerling en vriend Schacht eene lijkrede over hem nit.
Hij gaf in het licht:
Disputationis Medicarum dews primarius corporia humani
functiones naturales nee non Febrium naturam ex Anatomicie ,
Practicis et chymicis experimentis deduct. complectens.
De 8
eerste theses zijn in het licht gegeven to Amst. 1663 12°.
Ed. 2a cui accesserunt de Febribus Disquisitiones. Amst. et
L. B. 1670 24°. Ed. 3 cui praeter copiosum rerun et verborum catalogum insuper accesserunt eiusdern Authoris Orationes
binae I de affectils Epidemii 1669 Leidae grassantis causis
naturalibus II , de Hominis cognitione. Jenae 1674 12°.
Tegen dit werkje is verschenen Engelberti Holderhoff
Animadversiones in Tr. de la Boe Sylvii _Disputationes
Medicas de primariis corporis humani functionibus , destionstranles Fundamenta Ohm nova, veritati et experientiae contraria.
Colon. 1675 12°.
Praxeos Medicae idea nova Liber I de Affectibus morales
hominis Functiones lamas vet constituentibus , vet producentibus
vet consequentibus. Liber I verscheen L. B. 1667. Cum locoplitissimo indice Rerun et Materiae Medicae , seu Medicamentorum in libri huhu turn Formulis , etc. Ibid. 1671 16.. met
Libri II et III Francof. 1671 12°.
Praxeos Med. _Idea nova Liber II et III de Affectibus
Animates et Generationi dicatas hominis Functiones laesas vet
constituentibus , vet producentibus , vet consequentibus opus pos.
thumum, editum curd Justi Schraderi M. D.
Praxeos Medicae Appendix de A firectibus quibusdam memoratu
dignis , aliquot Tractatus continent, opus postumum , editum
Ook onder den titel van
curd Justi Schraderi M. D.
Praxeos Medicae Liber IV met het 2e en 3e book. Amst.
1674 12°.
Opuscula varia L. B. 1670 12°. lb. met de Disp. Medicae
Jenae 1674 12°. Achteraan vindt men Or. funeb. in obitum
Nob. etc. D. Fr. de le Boe Sylvii etc.
De Method° medendi Libri duo , quorum prior de Morbis
atque Indicationibus , posterior vero de materid et formd Remediorum agit. Aan het einde Reliqua non absolvit auctor.
Al deze werken vindt men vereenigd in zijne Opera omnia.
Paris 1671 2 vol. 8°. Amst. 1679 8°. Venetiis 1708 fol.
Merklinus vermeldt nog :
Collegium Medico-Practicum dictatum 1660. Franc. 1664 12°.
Casus Midicinales annis 1655 , 60 et 61 , quos ex ore Silvii
calamo excepit N. Mersan , una cum Remediis Silvianis , item
collegium Nosocomicum. De uitgaaf van Parijs bevat nog twee
tractaten Institutiones medicae en de chemia , doch le Boe
ontkende or de schrijver van te zijn.
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Zie Saxii, Onom. , T. V. p. 48; Krantzius, ad Conringium
Saec. XVII. , c. IV. p. 209; Foppens, Bibl. Belg . , T. I. p. 786,
787; Cat. Bibl. Bunav. , T. I. V. II. p. 1635; Mercklin, Lindenius renovatus , p. 298 300; Schacht, Or. funeb. ; J. Schrader,
Frail. ad Praxeos Medic. Praef. Vita J. Swammerdammi
voor zijne
Biblia Naturae ; T. Boneti, Sepulchrit. s. Anatom. pract.
p. 653
seq. Fr. Ed. Maeder, Diss. inaug. med. hist. de Fr. de le Boe
Sy lvius. Jenae 1845; Lettres de Mr. Descartes , T. I. p. 497, S ur in gar, Chemiatrische school van Sylvius enz.; Banga, Geschied.
d. Geneesk. ; Siegenbeek, G. d. L. H., D. I. b1.218, 219; 220;
D. IL bl. 136, 137; Is enzee, oude en middeleeuwsche Gesch. d.
Geneesk. , bl. 32, 388, 402, 492, 501, 507-511, 513, 517, 552,
-

366; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

SYLVIUS (LAmBERTus). Zie BOS (L. v. D.).
SYLVIUS (CoRNELls) of VAN DEN BOSCH , advocaat voor
den hove van Holland, werd in 1615 te Leiden tot hoogleeraar in de regten beroepen , doch moest in 1619 wegens
zijne remonstrantsche gevoelens zijn ontslag nemen. Na zijn
ontslag zette hij zich te 's Hage am s advokaat neder.
Zie Meursii Ath. Bat., p. 351; Brandt, Hist. d. Ref,
bl. 919-922; Soermans, .dcad. Reg., bl. 48; Siegenbeek,
Gesch. d. Leidsche _Elooges. , D. I. bl. 102, 117; D. II. bl. 464.

SYLVIUS (HYAciNTHus) , dichter uit den aanvang der vorige
eeuw,, vertaalde o. a. in vloeijende verzen een der fabelen van
Houdart de la Motte, de Aapen Matrozen in de Friescke
lloninybije , D. V. bl. 157.
Zie v. d. An, A. B. 4. C. TVb.
SYLVIUS (JOHANN'S CORNELIS) , te Amsterdam geboren
als proponent beroepen te Tjummarum en Firdgum 1593, te
Balk en Hunch 1597 , te Minnertsga 1598 , te Sloten 1602,
te Sloten en Sloterdijk 1604 , in de Gasthuiskerk te Amsterdam 1610, in de Groote kerk L622, aldaar gestorven den
19 November 1638, oud 74 jaren. liij huwde A lida Ule nburgh, eene tante van Saske Ulenburg, vrouw van
Re m b ra n d t welke in die betrekking eene fraaije gravure gaf,

Sylvi U S voorstellende met een digtgeslagen boek voor zieh ,
waartegen zijne linkerhand leunt , temiji de regter zich als
buiten den ovaalrand vertoont. C. Barlaeus ook Corn elis van Len n ep vervaardigde een gedicht onder deze gravure.
Zie Naaml. d. Predd. in de cl. v. Franeker ,

bl. 75, 110, 157,

165 ; de Paauw en Veeris, .Naaml. der Predd. , bl. 201; Nan.,
D. I. bl. 219, 306; D. II. hi. 156, 192, 287; Bybl. 1853, 30, 59,
101; W. Eekho ff, De Vrouw van Rembrandt , bl. 36.
SYLVIUS (PETRus) , zoon van den vorige, in 1637 te Sloten
in Friesland als predikant beroepen en in 1640 te Muiden ,
waar hij in 1653 overleed.
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Hij gaf in het licht
Ondersckeid tmchen de wederdooper8 en gereformeerden.
Enkh. 1640 4..
Zie Abcoude, "'lank en very. d. Ned. boek, bl.
en Veeris, hi. 201.

207; Psauw

SYLVIUS (SAMUEL) , dichter nit het laatst der 17e en begin
der 18e eeuw.
Men heeft van hem:
Darnis Heldenzang. Amst. z. j. 4°.
Op de verovering van Namen 1695. 's Gray. 1695.
's GraTer gedachtenisse van Balthazar Hazard, majoor enz.
venh. 1703.
Hemichilia8 of halfduizend vaar8en nit Lat. en Ned. dichter8
door S. S. 1725 4 °.
Gedichten. 's Hage 1725 2 dn. 4°.
Historische tafereelen tot uytlegginge op de .Heydensche heele
en halve Goden en Godinnen door Schaaf. 's Gray. 1734 8 °.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Wb., D. V. bl. 383; van
Doorninck, Anon. en Pseud., n°. 193; Verwoert; Kobus en
de Riyecourt, Abcoude, Naamr., bl. 359.

SYLVIUS (JoHANNEs), als proponent beroepen te Huchelhaven in Gulicherland 165 , te Sittard 1661 , te Amsterdam
in de Hoogd. kerk 1667, in 1682 emeritus en overleden den
6 Junij 1699.
Hij schreef
hoop en vrees in den tegenwoordigen oorlog 8 0 .
Vreedewensch. Amst. 1670 120.
Zie Paauw en Veeris, Vern. K. illphab., bl. 201, Wagehi.
; Nay. , D. hi.
; A bna a r, Beschrijv. v. Amsterd., D.
bl. 207.
coude,

SYLVIUS ( ) scbreef :
Zandyrond van de Roovische kerk

8..
Zie Abcoude, t. a. p.
SYMON JANSZ. Zie JANSZ. SYMON.

SYMONSZ (VoLEERus) , lcefde omtrent 1496 te Sneek ,
waar hij rector en later burgemeester was. Hij schreef eene
Chronyk van Friesland in het Latijn , die alleen in hands. bestaat.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., Foppens, Bibl. Belg., T. I.
p. 280; Suffridus Petri, de script. Frisiae , p. 61; Verwoert.
SYMONSZ (NiKoLAAs) , to Haarlem geboren , was een

geacht godgeleerde , prior en provinciaal der Carmeliten en
overleed in 1511.
Ilij gaf in het licht :
Vade mecum. Sermones de Tempore et Sanctis.
De potestate Papae , Imperatoris et Concilii Libri. IV, in
arum 2 Decretal. De Toro compel. C. 8i pis contra clericum.
Mediolani circa an. 1410.
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Itepelitiones et Disputation., renetiis 1497.
Vitae sanclorum Patrum. Be sacris et Mulieribus
"Astoria ordini8 sui. Et alia recensente Trithemio.

Lib. I.

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p. 697; Foppens, Bibl.
Belg. , T. I. p. 250.
SIJNKRUYER (B. H.) te Amsterdam, schreef

Het beknopt caracter-boekie , of onderwijs om met Merckletteren te leeren 8chrifven 1727. Hands. in bezit der Maats.
van Ned. Letterk. te Leiden.
Zie Cat. , D. III. W.. 8.
SIJNVELT (ADAM VAN), een Amsterdammer, bloeide aan
het einde der 17e eeuw. Hij beoefende de graveerkunst , en
graveerde o. a. portretten , zooals dat van Hoof t en zeehavens
naar Jan Lingebach.
Zie Immerz eel.
SIJPENES (PIETER JANsz.) was het oudste lid van het
St. Lucas-gild te Utrecht , dat met het Sadelers-gild (iene
broederschap uitmaakte , doch in 1611 besloten die van St. Lucas
om zich van het laatste af te scheiden en 66n afzonderlijk gild
uit te rnaken.
Zie Kramm.

SIJPKENS (HENDRIK) , zoon vun Tamno S ij pkens en
Margaretha Fossea Piccard, werd den 23 Sept. 1738
te Eeksta in het Oldampt geboren , aan de Latijnsche
school te Appingadam opgeleid en op vijftienjarigen leeftijd
student te Groningen , waar hij zich voor den evangeliedienst
voorbereidde , tevens een groote liefde voor de Oostersche
taalstudie aan den dag legde en onder de geliefdste leerlingen
van N. W. Schroeder gerekend werd. Na nog eenigen
tijd te Utrecht zijne studien te hebben voortgezet , werd hij
achtereenvolgens in 1773 door de classis van het Oldampt tot
den predikdienst toegelaten , en bekleedde achtereenvolgende
het predikambt te Lippenhuizen , Dronrijp, Leeuwarden en
Groningen. In 1780 werd hem het hoogleeraarambt te Harderwijk en Groningen aangeboden. Hij aanvaardde het laatste,
werd in het volgende jaar honoris eausa theol. doctor en sprak
bij de aanvaarding van zijn ambt , 13 Maart 1799 , de interprete sacro bene instructo.
Hij bezat een gelukkig geheugen
en een scherp oordeel , was vrijmoedig en vast van beginselen en
bezat eene grondige geleerdheid. Hij overfeed den 9 Julij 1812
te Groningen.
Hij gaf in het licht :
Observationes ad 'origin., Ilebraeos. Gron. 1760.
Zie Muntinghe, Ada saecul. Acad. Gron. , p.118; Gron. dkademie Almanak voor 1813 , 131. 93 very. ; Glasius, Godgel. Nederl. ;
Konst- en Letterb. I 813 , D. I. bl. 277; Progr. Inaug. ; Bouman,
Gesch. d. Geld. Elooges , D. II. bl. 378, 379; Nieuwenhuis; Ver.
woert; Kobus en de Rivecourt; Gedenkb. v. Gron. , bl. 105, 106.
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SIJPKENS (mr. TA.mmo) , mon van den vorige , werd den
27 April 1780 te Groningen geboren , bezocht aldaar de
Latijnsche• en Hoogeschool , legde zich op de Grieksche en
Latijnsche taal , de wijsbegeerte en de regten toe en werd, na
het verdedigen eener Dissertatio philosophica•juridica de prim°
vioralitatis principio , den 27 Mei 1801, doctor in de beide
regten , zette zich als advokaat in zijne geboortestad neder en
verkreeg weldra een uitgebreide praktijk. In 1808 werd hij
boofdofficier te Groningen , in 1812 regter van instructie bij
de regtbank van eersten aanleg te Groningen , na de herstelling van ons vaderland , ofiicier bij dezelfde regtbank , en vervolgens procureur-crimineel van Groningen en Drenthe , en.
eindelijk voorzitter van het provineiaal geregtshof van Groningen. In 1821 benoemden zijne medeburgers hem tot lid der
tweede kamer der staten-generaal, die hem tot haren voorzitter
benoemde. In 1834 werd hij lid der eerste kamer , en in
verscheidene belangrijke commissien gebruikt. Ook was hij
curator der Groninger hoogeschool en ridder van den Ned.
Leeuw. Hij huwde Clara Helena Wichers, die den
7 November 1825 overleed. Hij stierf den 12 November
1842. Hij was lid der Maatschappij van Ned. Letterkunde to
Leiden en gaf in bet Vde deel van van Henn erts Magazijn
voor de Chritische wijsbegeerte eene Verhandeling over de betrekking tusschen de zedekunde en het natuurregt.
Zie Handel. d. Maats. v. Ned. Letterk.

1843.

SIJPKES (TAcoNis A..). Zie LELYVELD (P. J. VAN).
SYTZAM A. (OENE vAN), grietman van Ferwerderadeel
omtrent 1472, was de zoon van Sij ds van Sythjema
en Fedtje Aylva van Bornwerd en huwde Eets Bokk ema, uit het beroemd geslacht der Bokkema 's te Sneek.
Zie v. Sminia, N. Naame. der Grietmannen , b1.38, 39; D.Haan
Hettema, Stamtafel van Sytzama.

SYTZAMA (Sups VAN), zoon van Oene, bier boven. Hij
was grietman van Ferwerderadeel , huwde Wom ck Juckema,
sterft 22 Oct. 1522, dochter van Lieuwe Juckema en Tj en k
A ij ngha en had 7 kinderen. Hij overleed den 15 April 1505.
Zie v. Sminia, bl. 39. L. C.
SYTZAMA (HARINGH VAN) zoon van den vorige , sedert
1551 grietman van Ferwerderadeel. In 1549 was hij medegecommitteerde tot het regelen van bet geschenk , dat aan den
prins van Spanje , naderhand Philips II, door de provincie
zou worden gedaan , en zou bestaan nit een som van 10.000 caroli
guldens en 10 of 12 van de allerbeste paarden die men in
Groningerland zou kunnen krijgen. Hij was ook afgevaardigde
op den landdag van 17 Januarij 1550 , toen er gehandeld werd
over den eed van huldiging van Philips II, in gcval van overlijden
van keizer Karel, alsmede over de approbatie en ratificatie
,
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van het tractaat van den keizer met het Duitsche rijk. Hij
huwde 1 met J ey, dochter van Jan Sick in g he uit Groningerland en weduwe van Douwe v an Donia of Ytsma, die
in 1551 kinderloos stierf , 2 met Syts, dochter van Menno
van E min ga en Eelk Jaerla, die hem 3 kinderen schonk.
Hij werd bijgenaamd de Oude , overleed den 22 Maart 1557
en werd even ale zijne vrouw te Hallum begraven.
Zie v. Sminia, bi. 46.
SYTZAMA (TJALLINGH VAN) zoon van Lieuwe en van
Ansck Heemstra, afstammeling van een der oudste
Friesche geslachten die , omtrent het jaar 1420 leefde, en
neef van Oene reeds boven genoemd. Gedurende de twisten der Schieringers en Vetkoopers , welke de provincie
Friesland van een scheurden , was hij in het eerst de laatstgenoemden toegedaan. Sedert , onzeker om welke reden , wisselde hij van partij en werd een der voornaamste hoofden
en aanvoerders der Schieringers. In of reeds vOcir het
jaar 1462 raakte hij in geschil met een edelman , Schelte
V an J a ij e m a genaamd. Op Palmzondag des gemelden
jaars elkander tot een tweegevecht hebbende uitgedaagd ,
in het dorp Marrum , ontving Tjallin gh eene doodelijke
wonde en stierf , na alvorens zijne tegenstrever in de eene
knie eene kwetsure te hebben toegebragt, aan de gevolgen van welke deze insgelijks eerlang overleed. Van zooveel aanziens was hij onder de zijnen , dat door zijn overlijden en dat van Romke van Donia, die het met de
Vetkoopers hield , de wederzijdsche vijandelijkheden een tijd
lang stilstonden.
,

Zie Seheltema, Staatk. Nederl. ; Kok ; Verwoert; Kobus
en de Riveeourt.
SYTZAMA (JELivrER VAN), zoon van S ij d s en
Ted tje Aylv a. Hij was een der voornaamste Scbieringers,
en geraakte in bijzondere veete met het magtige geslacht van
G a la m a, dat tot de vetkoopers behoorde. In den aanvang
van 1494 deden Douwe en Otto van Gala ma, gesterkt
van bunne vrienden en bondgenooten , een geweldigen aanval
op zijn stins to Warns. Jelmer beyond zich toen te Sneek
bij Bock o van Harinxm a, waarschijniijk zijn bloedverwant; doch toen bij zulks vernam, verzamelde hij eene magt,
welke die van zijn vijand verre overtrof , trok tegen deze op,
en werd verslagen. Zijn schoonvader, Lous Bon ninga
en vele andere voorname Schieringers sneuvelden , en bij zelf
viel zwaar gewond in 's vijands banden. Intusschen beyond
zich zijne echtgenoote A t of A t s, docker van Louw van
Bonninga en van HijIk van Harinxma, op zijn slot,
en, ondanks bet sneuvelen van haar vader en de gevangenneming van haar cchtgenoot , stelde zij het doorstaan van een beleg
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boven eene laihartige overgav. Gedurende de vijandelijkheden kva.
men eenige priesters en goemannen tusschen beide, om een verdrag
te bemiddelen. Het werd getroffen onder voorwaarde dat de
stins aan die van Galama zou ingeruimd en de gevangenen
aan weerszijden zouden losgelaten worden. Na de overgave
werd de stins tot den grond toe afgebroken. Je lmer
overleed kinderloos , doch zijn broeder Pier van Sij t z a ma
zette het geslacht voort.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl. , D. II. b1.353; Kok; Kobus
en de Rivecourt; Verwoert. L. C.
SYTZAMA (DouwE VAN), zoon van Pier van Sytz ama
en 'lie n tj e van Douma van Oenema , grietman van Idaarderadeel , in het kwartier van Oostergoo. Op twee onderscheidene tijden bekleedde hij deze aanzienlijke waardigheid , eerst
van 1578-1599, daarna op nieuw in 1601. Als gedeputeerde
en gemagtigde wegens Oostergoo , nevens verscheidene andere
Friesen , onderteekende hij in 1583 zekere akte van debt,
dienende in het geschil tusschen bet platte land en de steden
van dat gewest. In hetzelfde jaar leende hij , als gemagtigde, de hand tot het ontwerpen van voorwaarden , op welke
graaf Willem Lodewijk van Nassau, in de plaats van
den beer van Merode, tot stadhouder van Friesland zou
worden aangenomen. Eindelijk onderteekende hij , wederom
als gevolmagtigde van Oostergoo, den 19 Januarij 1604 het
besluit der volmagt ten landsdage aangaande de toestemming
tot bet betalen van het krijgsvolk. In 1573 huwde hij Jet sce
van Beslinga, sterft 24 Dec. 1616 docbter en erfgename
van Andries van Beslinga te Friens en Sjouk v an
1 el gerh ui s. Door dit huwelijk werd hij eigenaar van Beslingastate. Hij overleed den 5 Junij 1607.
Zie v. Smin ia, N. Naaml. d. Grietm. , bl. 151 ; K ok , K ob us en
de Rivecourt; Verwoert; Scheltema, Staatk. Nederl. ; L. C.
SYTZAMA (CLARA FEYOENA) in 1729 te Leeuwarden geboren , huwde 6 September 1750 kapitein Izaak Reinder van
Raesv elt, heer van Heemse , Alerdinck , Pol en den Doomn
overleden in 1780. Zij overleed te Heemse 1 Sept. 1807 op
het buiten Heemse bij Hardenberg. Zij beoefende de geschiedenis en de podzy. Tot eigen gebruik schreef zij
CoeICort begrip der Geschiedenissen van Oud-Griekenland.
vorden omstreeks 1796.
,

Bellingeweerder Uitspanningen, behelzencle eenige geestelijke
en mengelstoffen in rzjm, benevens een voorrede en aanhangsel,
6etreffende het doorl. huis van Oranje en Nassau etc. (door
haren broeder Pi co Gal enus van S ij tzama op Beslingastate te Friens). Gron. 1846.
Zij vervaardigde dem llkinderlijke kreupelen verzen", gelijk

au ze later noemde , toen zij 16 jaar oud was.
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Heetsse, Hof, Bosch en reldzang. In vier zangen. Utrecht
1783. Opgedragen aan hare kleinkinderen, graaf en gravin
van Rechteren.
Gedichien. Amst. 1794 8°.
Ook de Evang. Gezangen n.. 44 en 154 zijn van hare hand.
Zie witsen Geysbeek, B. A. C. Wb., D. IV. bl. 149; Eek-

bl. 92 , 166 ; Overzjss. Alm.
D. I. bi. 357; D. II. bl. 250;
Janssonius, Gesch. v. h. kerkgen., bl.
hoff,

Cat. v. d. Bibl. v. Leeuw.,

1845 , bl. 42 ; Stamb. v. d. Fries. add.,

SYTZAMA (MAuRrrs Pico DIEDERIK baron vAN), won
van Johannes Galenus en van diens eerste vrouw Anna
Maria Maclaine, werd 2 Junij 1789 geboren , studeerde
to Groningen , wijdde zich onderscheidene jaren met rusteloozen ijver aan de belangen der provincie Friesland , zoowel
van 1817-1841 als grietman van Idaarderadeel als gedurende
vele jaren als lid van de tvveede kamer der staten-generaal ,
totdat bij in 1841 benocmd werd tot gouverneur van Friesland.
Hij was kommandeur der orde van den Nederl. Leeuw , staatsraad in buitengewonen dienst en overleed te Leeuwarden 15
Julij 1848 , na gehuwd te zijn geweest met Geertruid de
Wendt, die bun drie kinderen schonk.
Zie van Sminia, Vervolglijst der Grietm.,
Geschied. van Friesl. , W. 446 , 500.

bl. 19; Eekhoff,

SIJVERTZ (WILLEm) vertaalde:

_Kw* afveerdinghe de8 la8ter8pieghel8 Philippi Nicolai. Door
de dienaren de8 kercken lot Zurych ge8telt. Anast. 1665 8°.
Zie v. Doorn in ck , Anon. en Pseud., n°. 213.

SZOON (MICHAEL), een zeeschilder , uit de eerste helft der
17e eeuw. P. van Doort heeft zeestukken naar hem vervaardigd.
Zie K r amm,

APPENDIX.

STERRINGA (13ERNARDus), de tweede
SCHOTANUS
won van C h r. Sch ot an us, hoogleeraar te Franeker,, werd
daar in 1639 geboren en tot de studien opgeleid. Nadat
zijn vader in 1658 de groote kronyk van Friesland had
uitgegeven , was dezen ook het bewerken opgedragen van eene
Beschrzjving der provincie , welke , op verlangen der staten ,
vergezeld moest gaan van kaarten en plattegronden der grietenijen en der steden , waartoe zij twee landmeters benoemd
badden , om het gansche landscbap op te meten en in hart
te brengen. Doch naar het oordeel van den zoon des schrijvers , die nog maar student was in de wis- en geneeskunde,
waren die kaarten zoo gebrekkig uitgevallen , dat dit de staten
aangetoond en hij belast werd bun werk te verbeteren , waarom
hij de gansche provincie op nieuw heeft nagemeten. Dit werd
dan ook op alle kaarten vermeld die , na in het koper gegraveerd te zijn , in 1664 in de vermelde Beschrzjving van Friesland
het lieht zagen en waarbij de jonge S c hota n us, door zijn
vader in de geschiedenis onderwezen , een uitmuntende kaart
van Old-Friesland ontwierp , welke boven de slechte kaarten
van A lti ng nog waarde heeft. Het was er echter verre af, ,
dat dit onoverkomen kaartwerk S chot anus voldaan zou
bebben. Nadat hij eene reis had gemaakt door Frankrijk en
Spanje , waarop bij te Lyon tot med. doctor werd gepromoveerd , zette bij zich te Leeuwarden als geneesheer neder , en
stelde nu in 1682 aan de staten voor , om de geheele provincie op nieuw op te meten en van de 30 grietenijen grootere
en naauwkeurige kaarten te vervaardigen. Met vorstelijke
vrijgevigheid keurden zij zijn plan goed , en stelden hem in
staat om gedurende 16 jaren daaraan alle zorg te besteden en
door de beste graveurs in bet koper te laten snijden. In 1698
verscheen die Friesche Atlas , in 35 groot folio kaarten en
platen in bet licht , tot grooten roam van den bewerker en
ook van de staten , die aan deze onderneming f 26.000 te kost
legden , waarvoor zij slechts 125 exx. ontvingen. Vier jaren
later vereerden zij dr. Sch ot an u s met de benoeming tot

landschaps medieus, waarvan hij niet lang genot had , dew*
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hij reeds den 22 Aug. 1704 aan eene beroerte te Leeuwarden
overleed. Van zijn atlas bezorgde Halma in 1718 een tweeden
aangevulden druk , welke sinds dien tijd den naam van S c h otanus in Friesland in hooge eere heeft gehouden. Zijn vriend ,
de chirurgijn R. Roukema, maakte een lijkdieht op hem
in zijn Naamboek der beroemde Genees- en Heelrnee8ter8 ,
338.
Over zijn kaartwerk zijn uitvoerige berigten en contracten medegedeeld in de Alg. kaarten van Friesland verzameld , .beoordeeld en beschreven door mr. J. T. Bodel N ij en huis en
W. Eekhoff, 1846, bl. 44, 55, 59, 61, 94.
Zie W. E ekhoff, Cat. d. Bibl. v. Leeuw. ,

bl. 79 en 269.

STUYVESAND (PETuus) werd omstreeks 1610 te Scherpenzeel in Friesland geboren , studeerde te Franeker , vertrok
naar Amerika, was in 1644 directeur van Curacao , en ondernam toen een aanval op St. Martijn , dat destijds nog in het
bezit der Portugezen was. Hij moest evenwel het beleg van
die stad opbreken , en ontving , gedurende de belegering , een
zware wond , om welke te doen genezen , hij naar het vaderland vertrok. De staten-generaal stelden zijn moed en bekwaamheid op zoo hoogen prijs , dat zij hem in 1646 benoemden tot
directeur over Nieuw-Nederland en de eilanden Curacao , Buenaire en Aruba. Zwaar had hij tegen de steeds veldwinnende
veroveringen der Engelschen te strijden. Toch Meld hij het 18
jaren lang vol. Maar , ale een tegenover tien Britten staande ,
en gewikkeld in een oorlog tegen de inboorlingen , werd hij
in 1664 door de volkspartij gedwongen om te capituleren.
Evenwel trok hij met krijgseer en op eerlijke voorwaarden af. In
het vaderland teruggeroepen , verdedigde hij zijne handelingen,
en keerde in 1668 naar New-York terug , waar hij in 1682
overleed. Hij werd bijgezet in den farnilie-grafkelder in de
toenmaals Hollandsche gereforraeerde kerk , en is zijn grafschrift
nqg bewaard in den muur der kerk van St. Marcus. Zijne
talrijke familie bleef steeds in groot aanzien en is nog te

New-York in achting.
Zie v. K am p e n , Geschied. d. Ned. buiten Europa , D. II. bl.
49; en de Eng. werken van 0. Callaghan en Barber over de
Gmchiedenis van New-York.

SURINGAR (GERARD Co.. BERNARD) , zoon van L u ca s
S. theol. doct. en prof. eerst te Lingen , later te Leiden , en
an Catharina Anna Elisabeth Beckhaus, vverd op
den 8 April 1802 in eerstgenoemde stad geboren , en genoot
ziine aerate opleiding voor den geleerden stand aan het gymnasium zijner geboorteplaats, waarvan zijn oom, mr. Gerard
Tj a ard S ur ingar naast een professoraat in de letteren en
oudheden, tevens het rectoraat bekleedde. Vandaar in 1815
Zia de roeping zijns vaders tot hoogleeraar te Leiden , naar
de Latijnsche school aldaar overgegaan , ward hij twee jaren
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later in 1817 tot de akademische lessen bevorderd en als med.
stud. aan de Leidsche hoogeschool ingeschreven , hij mogt als
zoodanig gedurende ruim zes jaren het onderwijs der hoogleeraren Brugmans, Sandifort, Krauss, Bernard
en andere genieten. Steeds echter bleef , zoo in zijn studietijd als in latere levensjaren de studie der letteren en meer
bepaaldelijk der klassieke oudheid bij Suringar op allergelukkigste wijze met die van het vak zijner keuze verbonden ,
waarvan onderseheidene in sierlijk latijn gestelde stukken van
zijne hand getuigenis kunnen geven. Na gedurende zijn verblijf aan de academie voor bet beantwoorden van uitgeschreven
prijsvrageu tveemaal met goad bekroond en eens eervol vermeld te zijn geworden , werd bij den 2 Junij 1824 an openbare verdedigiog zijner dissertatie de nisu formativo ejusque
erroribus door zijnen leermeester Sandifort als rectormagnificus en promotor tot med. doctor en op den 16den
dierzelfde maand ook tot art obstetr. doct. bevorderd. Weten schappelijke reizen eerst naar de Zuid Nederlandscbe universiteiten , &taro, naar Parijs , waar hij Dupuytren, Lisfr anc
en anderen hoorde , en eindelijk naar Berlijn , waar de lessen
van Rufeland, Osann enz. een tijd lang door hem gevolgd
werden , voltooiden zijne medische studien , waarop hij in het
vaderland teruggekeerd en den 26 Januarij 1826 ook tot
chirurgiae doctor gepromoveeerd , zich te Leiden als geneesheer neerzette en een viertal jaren als zoodanig met gelukkig
gevolg nuttig werkzaam wezen moat. Een inmiddels door hem
ingezonden antwoord op eene door de pro, geneesk. commissie in Noordholland uitgeschreven prijsvraag over het leerstelsel van den Franschen geneesheer Broussais werd in
1829 met goad bekroond , en dit, gepaard met de aanbeveling
van zijnen leermeester Sa ndif or t , had kort daarop zijne
benoeming door den Anisterdamschen gemeenteraad tot hoog
leeraar in de heel en ontleedkunde aan bet athenaeum illustre
aldaar ten gevolge. Dit professoraat , den 15 Maart 1830
door Suringar aanvaard , werd echter reeds 66n jaar later
it Maart 1831) met dat in de geneeskunde .n de Klinische
school te Amsterdam verwisseld , schoon bij ale professor
honorarius aan het athenaeum verbonden bleef. Twaalf jaren
bekleedde hij dezen zwaarwichtigen post , waaraan naast een
ornvangrijk theoretisch onderwijs , eerie aitgebreide dagelijksche
praktijk in het gasthuis verbonden was • en wist desniettemin
nog den tijd tot bet opstellen van een drietal medische hand.
boeken in het latijn te vinden. Doch toen in 1843 door het
-

-

emeritaat van den boogleeraar Macquel ij n een professoraat
in de geneeskunde aan de Leidscbe hoogeschool vacant kwam,
werd Suringar naast vele andere consideratien , vooral ook
door den staat zijner gezondheid, die, Dimmer zeer voldoende,
door de groote drukten en vermoeijenissen van zijnen Amster73
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damschen werkkring geheel dreigde onder te gaan , bewogen ,
om de beroeping tot Ma cquel ij n 's opvolger aan te nemen.
Hij aanvaardde dit ambt den 17 Junij 1843 met eene redevoering de per ficiendo Pharmacologiae studio heeft dien post
op 29 jaren fang tot de vervulling van zijn 70ste levensjaar
met roem bekleed. Gelijk te Amsterdam bleef Su rin gar
ook te Leiden naast zijn onderwijs door geschriften de uitbreiding der wetenschap voorstaan als vruchten van zijnen arbeid
nit dit tijdperk noemen wij , om van kleinere geschriften niet
te gewagen : de Latijnsche redactie der Pharmacopoea Neerlandica door eene daartoe benoernde speeiale comrnissie , wier
medelid en secretaris hij was , te zamen gesteld , het boek de
opvoeding der zintuigen (1855); voorts 18 bijdragen over de
geschiedenis van het medisch onderwijs aan de Leidsche hoogeschool gedurende bet tijdvak 1575-1815 , tusschen de jaren
1860 en 1870 in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde successievelijk verschenen , de Oratio de Naturae et Literarwn
studio in re medica conjunclissimo , waarmede hij op den 8
Februarij 1850 het rectoraat der hoogeschool nederlegde; de
in bet Latijn gestelde levensberichten zijner ambtgenooten
Broees (1847) en San difort (1848); de mede in het
Latijn geschreven Catalogus der door hem verzamelde en in
1866 aan de Leidsche hoogeschool geschonkene specimina
pathologico-anatornica enz. 's Mans verdiensten werden den,
ook naar waarde op prijs geschat , dat bewees zijne benoeming
tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw , tot lid
en secretaris der speciale commissie voor de pharrnacopoea ,
reeds boven door ens vermeld , tot medelid der prov. geneesk.
commissie in Zuid-Holland en van onderscheidene zoo binnenals buitenlandsche geleerde genootschappen. In 1872 op
70-jarigen leeftijd volgens de wet op het hooger onderwijs
eervol emeritus verklaard , mock Suring ti r van zijne welverdiende rust geen lang genot hebben , dear hij reeds anderhalf jaar later op den 12 Januarij 1874 na eene kwijnende
ziekte van onderscheidene maanden uit het leven werd weggenomen. Zijne echtgenoot Al etta W ilhelmin a ten Cate
was hem ruim zes jaren vroeger in het gra' reeds voorgegaan.
Van het vijftal kinderen , uit hun huwelijk geboren , overleefde
slechts ale dochter hare ouders.
Zie P. H. Suringar, Bijzonderheden betreffende het leven van
jaarDr. G. C. B. Suringar , in Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde ,
gang 1874.
SYBRANDI (SYBREN KLASES) ,Ierd in 1781 te Leeuwarden
geboren , aan de kvveekschool der doopsgezinden to Amsterdam
opgeleid en als predikant beroepen eerst te Nijmegen en in
1807 te Haarlem, waar hij tot zijn emeritaat in 1849 werkzaarn bleef,, en tot can zijn overlijden in 1854 zeer geacht
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was , zoowel om zijne bekwaambeden als deugden. Lang was
hij directeur van Teyler 's stichting. Hij gaf o. a. tilt:
Leerredenen. Amst. 1836 8°.
lie Bijbeiverspreiding een gezegend verschijn8el
van onzen
tijd. Feestrede. Amst. 1839 8°.
Zie Levensberigt bij de Maats. v. Lett.
sted, Bibl. v. Leeuw. , bi. 29.

1835; W. Eek hoff, Cat.

E1NDE VAN HET ACHTT1ENDE DEEL.

73.

•

AANWIJZING PER PERSONEN
IN DIT DEEL VERMELD.

Blz,

Blz.

Saab (Richard) . . .. 1.
Saan (Joris van)
Saagius
Saan (W. v. d.) . • • . •
Saanne (P.)
2
Saanen (C. G.)
Sabinge
—
—
Sabothius (A.)
—
Sachtleven (H.)
Sacrelaire (I . )
•••
Sadder (G.) ..
IF
(H.)
3

,
,

(3.)
(M.) . .

•
WO
if
(R.)
. (R )
,
(T.) . . ..
,
(J)

—
—
4

—
—
5.

Saftleven (H.)
Sagamus (G.)
Sagarus (Mr. J.)
Sage (B. le)
(le)
if
(P le)
Sage ten Broek (J. J. le)

10.
11.
—
12.

(J. G. le) —
—
Sageman
Sager (A.)
Saige (J. le)
Sailly (T
15.
Sailmacker
Saint (G )
—
Sakes (T )
Saksen-Weimar-Eisenach
(K B )
18.
Salanus (J )
Salbruggen (K. v.) . .
Saldenus (G. A.) . . • • • —
Saliger (J.) . . . . . . . . 19.

Saeckma (J.)
•
(Mr. S )
6
•
(Mr. T.) . . . • — Salis Saglio Myenfeld (R.
22.
•
(J. W.)
A de)
7
_ Salis Marschlins (J. L. de
Saen (W. v. d.)
25.
• (G.)
de)
—
• (R.
• (J. B. de)
Saenen (C. G. v.) . . .
—
_
• (S. v.)
if (it. A. Baron de) . —
Saegbman (G. J.) . • • •
• (J. B. Jonkbeer de) 26.
Saenredam (J.)
• (A. M. T. Jonkbeer de —
•
(P )
• Haldeneteit (A. baron
Saey
28.
de)
Safft (J. C. W.) .
9.
• Saglio (P. Graaf de) —
•
Saftleven (C
• (B. Baron de) —

•

1158
Blz.

Blz.

Salis Meyenfeld (J. L. de) 28.
Salius (P
Salle (J. de la)
29
Sallengre (A. H. de) . .
Sallaith (M. de) . . . . 31.
Sallik (B. van)
—
Salm (A.)
• (S. A.)
32.
If Salm Kyrburg F. III) —
33.
if (A.)
Salmon (U. P . ) .. . • •
—
Salmasius (C.)
(C.) . . . . . 53.
/a.
•
(J.)
Salmier (E. de)
•
(N. de)
Salomon de Houtzager . . 64.
if
(Dr. G)
57.
(M.)
•
Salomons (J.)
•
(G.)
•
(H.)
Salomonsz (P.)
Salseda (N
58
Salvarika (P
Salverda (R.)
I,
(J. C P.) • • • •
59
Salwechterus (P.)
Sam (E.)

Sandbeek (H.)
67.
Sandberg (J. G
•
(R
68.
if
(S. J.)
Sande (J. van)
# (J. van de) . • • • --Sande Bakhuyzen (H. van de
• (M. van de) . . . . 69.
Sande of1Sande(R. van den)
I,
if (J. van den) 70.
(F.van den) 73.
74.
(J.)
• (.1". J. van der . 75.
# (B. W. van der) .
# (J. B. van der) • .
Sandelin (Mr. P. A.) . . 76.
Sandelijn (Mr. J. J.) . . 77.
#
(Mr. A.) . . . —
Sandenbergh Matthiessen
tif

(

C)

•
Sandelroy (S de)
Sander (Mr. P A )
I,
(J. C. A.) . • • •
II
(C P.)
78
I,
(J. C. A.) .. . . 79.
if
(W van)
80.
,
(C. A. L.) . • • •
_
if
(C P )
_
(H
Sanders
81
#
)
Sam bix (F.
(J )
#
(J. van)
60
# (T
Sambrex (F. van)
n
(J. P
Sameling (B.)
82.
Sanderus (J.)
Saraerius (H)
#
( L.)
Samplenius (J. G.) • • • . —
(P.) . . . . . . 83.
)
Samson (P
Samuel de Prince . . . . . 61.
of Sanders (J.) .
Pletter
Santheuvel (J. A. van den)
•
# ben Israel . • • • •
Sandifort (0 )
—
Samuelszoen (P.)
84.
"
(P.)
Samuels (G.)
•
(B)
(J B.)
San (0. X. de)
86.
62
Sandaeus (M
(P J )
67.
#
Sanctus (C
(Mr. P. B.).
Sancto Joanne (M. de) . —
(G )
.
Victore (H.
Sandius (C. C
88.
if

if

)

1159

.

Biz.
91
Sandyck (B.)
Sandyck, Santwyck, Zandwyk , Zandyk (N. van 92.
Sandyck (G.)
Sando (M.)
Sandra (A. J. S.) • • .
" (E.)
"
(M.)
,
# (M.)
93.
Sandrart (J. van) . .
(J. J. van) . • •
•
if
(S. M. van) •
#
(J. van) .
96.
Sandwijk (F. van) .
(G. van) .
,
97.
Sanghers
Sanguessa (F. L.) •
Sannes (J. P
(I.)
#
98
Sannie (1).)
99.
Sansorn (F.)
Santbechus (D.)
Sandbergen (W. van) .
Santdyk (N.)
Santdorpe (H. van) . . 100.
Santen (C. G. van) .
#
(C. van)
101
(H.)
(L. van)
,
104,
(J. van)
•
•■•■■••

Santvoort (A)
(1) )

105.

#
#
if
#
if

106.
(P.)
(A. van) . • •
(S. van) . . . .
(G. van) . .
(J. C.) . . . 107.
(C. van) . .

if

(R)

Saravia (A.)
117.
Sarcerius (C )
121.
#
(R.)
if
(C )
Sarcharson (J
122.
Sarda (A.)
Sardet (D.)
#
(J.) geb Wouters 123.
Sarragon (J.)
Sarrazin (J.)
Sarreau (C.)
124.
Sart (C. du)
# (C. du)
# (F. du)
126.
••••■•••••■

#

(I. du)

(J. du) . . .
"
)
# (M. du)
(J 11 du)
Sartoriuq (J.)
#
(J.) . . . . . 127.
#
(J. T.) of Cleermaeckei s
Sartorius (G. F.) . . . . 128.

Sarvaes (J. A.)
Sas (F. L )
(Jan)
11 (Jan)

.. ...

—
129.

••

(J L)
, (N.)
, (M.) ...... . . —
Sas van Bossche (G.) .
130.
Sasbout of Sasboldus (A.) —
(Mr. A..) . . . . 131.
•
(J.) ..... . . 132.
11
(Mr. J
133.
"
(J.)
Sasbout Souburg (Mr. J.)
)

•
(C.)
•
(M )
Sasgris (.1 )
Sasius (N.) . ..... .
Saskerides (J.)
Sasportas , Sexportas of
Scheschportas (J.) ben

■■■■■■•■

•••• •••
109.
Sapma (D.)
115.
N (B.) . . . . . .
116.
Sappius of Sappo . • .
,
(J . ) ...
.••
if (M.)
117.
•••
Saportas (A. I.)
Aaron, ook J. Sprotes 134.
if
(J . )
Saportas (J.)
■

■■ ■

.1111.1.

1160
Blz.

Blz.

Sasse (J. van)
134.
)
135.
Sasselee
Sassem (K. van)
Sassen ( Ed.) . . ..
#
(Mr. J. H.) • • •
Satink (J.)
•
(J .)...
. . . 136.
Sauer (C
Saul x (M. de)
Saurin (E.)
138.
"
(Ph.)
#
145

Scavart (Mr. N.) . . . . 178.
_
#
(J.)
Sceperus (J.) . . ..
—
179.
Schaaf (C.)
#
(J. H )
1.81.
#
(C.) . . . . . . -#
(C.)
—
,,
(J. H. van der) 182.
#
(D. van der) . . 187.
Schaak of Schaek ( W.) —
I,
(Jer. van) . • • • —

••

Saussaije (J. G. Ch. de la)
lf
(J. IL C. S de la) 146.
#
(C. C. de la) .
Sautain of Sautyn (G.) . —
(G.) of Sautyn .
(Mr. N.) . . . .
of Sautyn (J.) . .
II
ff
(J.) . 149.
if
I
(Mr.J.) —
#
#
# (Mr. W.) 150.
Sauvage, Sauvaige, Santvage, Sylvagius (J. of J.) —
Sauvage (J. le)
151.
Saverij, Sarrij, Sarre, Sa
rary of Sarerius Sarunnus. Zie Saverij . .
Savarij (I. of J.) . .
•
)
#
(J. of H.) . . • •
152.
•
(R.)
if
(Salomon) • • . 153.
Savoijen (K. van) . . . --Savrij (S.). Zie Saverij (S.) —
Sauzet (J. F. du) . . . 155.
—
Saz (C )
Saxe, Saxius, Sachsius (C.)
(F.)
160.
Saxmundus en Ulemarus,
Ulmarus , Vulemarus of
Willemarus 161.
Saxo Finia
Schabaelje (D.). Zie Schabael je ( D. Schaliger) —
Scarlensis(Occo). ZieOcco 177.
•, ■ • •

,,
„

(1) )
(P.)

-

—
Schaap ( W.)
—
#
Zie Schaep . . . 188.
Schaarberg (A.) . . • • • —
I,
(S )
—
Schaarschmidt (A.) . . —
Schabaelj e of Scabaelje
( Diderick )
—
Schabaelje (J. P )
—
Schacht (C. P.)
190.
if
(G. J.) . . . . 191.
If
(J. H )
192.
#
(L . ) ..... . 194.
#
(N A.)
196.
Schacklock (B.)
—
Schadd (J. H )
—
Schade van Westrum (A.) —
Schaeck (P. of C. of S.) —
Schaecken (W )
197.
Schaef
—
# (C.). Zie Schaaf (C.) —
Schaegen ((Mr. van). Lie
Scbagen (Chr. van) . . —
Schaelk ens (G )
—
Schaep of Schaap (A..) —
#
(A. D.) . • . .. 198.
,,
of Schaap (D.) ; —
I,
#
if
( D.) .
/I
I/
/I
(Dr:G.) 199.
I,
(Mr. G.) . . . . • - - .
II
(Mr. P. Jz.) . . 201.
#
(Mr. P.)
202.
#
( A.)
—
I,
(C. J.)
—
I,
(J. Clz
..."..
•

•

1161

202.
Schaep (D. C.)
(D.)
(J.D.G.)of Schap
203
if (M.)
I, (Mr. W. van) • • ••• •
(Jonkb eer) . • •
• (Ritmeester) • • • ••••• •
• •••••
Schaey of Schay (C.
Schaffelaar (Jan van • • 204.
•••• •
Schaffer (B)
•
• • ••••••••
(Goozen)
205.
(D
••••••••
Schaeffer (J. C)
Schaffers (J. C.) . . • • •
••• •
Schaft (D.) ...
206.
# (L
Schagen (W. van) • •
(A. van)
• ••
•
•
(W. van)
207.
11
(J. van) . • • • •• ••••
11
(C. van) . • • • —
(Jonker G. van) 208.
•
•
(Jan van). • • .
. 209.
•
(Jan van) .
•
(P. Jz .
•
(ti)
•
(G. van) . • • . 210.
•
(J. van)
•
(A. N. baron van)
•
(Mr. A.) . • • .
211
•
(C.)
II
(G. P.)
•
(C. P.)
•• •••
•
(M.)
if
213.
(P.)
II
(J.) . . ..
11
(M. M.) . • • •
11
(N. van) . . . . 214.
Schagben (Jan van). • • ••••••
Schagensteyn (A.) . . • • ••
Scbagt (L.) . . . . . . .
Schagen Hoochlandt (J.)
Schaick (W. van) . . . . •••••••
Schayck (A. van) .
•••• •
•
(O. R
)
215.
Schaink
#
(D.) .
Schakberger (Urb.) . . .
■

■

■

■

■

■

••■■••■•

■

■•■■

■•

■••■■•
■

..

1•••••••

Bk.
215.
Schakel (J
Schalbruch (J. T.) . . —
216.
Schalcke
Schalyk of Scbalik (J. J.) —
••••••••
Schalcken (C )
•• •
#
(0 )
#
(J.)
218.
•••••••
•
( M ar .
Schalk (C. j.) . . . • • • ••••••
•
)......
Schalkwijk (B. en H. van) —
,,
(W. van). . . 219.
Schapenham (G. H.) . . —
Schaphiroft (P.)
Schapschoen (Mr. G.). 220.
Scharbach (A.)
••••••••
Schardam (P. J.) . . .
#
(Margaretha
•••
Tecla)
••• •
Scharf (D.)
Scharff (Mevrouw M. S.) 221.
if
)
•• •
Scharp (Jan)
#
(Mr. j. C.) . . . 228.
if
(
J.). . . . . . . . —
•••••••
Schatz (Dr. J. A.) . .
•••••••
•
(A la)
Schattemate (P.
Schattenkerk (C.) • • • 230.
•• ••••
Schauberg (3 )
Schaubroek (P
•••••••
Schay (0 )
•••••••
Schayck (A. Jz. van) .
if
(E. van) . . . • —
#
(G. van) . • • .
Sazerac (P.)
—
Schedemake (
. . . 231.
Scheels(RadboudHerman)
Zie Schelius (Radboud
Herman)
Scheenhuyzen (H.). Zie
Schevenhuizen (Henri•• •••
cus)
•••• •
Scheepen (J B
Scheppers (W. Bz.). Zie
•••••
Scbepers (W. Bz.)
•••••••
Scheerenberg (A)
■

•

■■■■■■•■

■
■

■

)

■

■

•■

■

•

••

•

1162
Blz.

Blz.

Scheer de Lionastre (J. F.) 231. Schellincks (D.) . • • . . 256.
Scheeres H. J.) . . . . . 257.
.
(W)
Scheers (P. S 232. Schelling (Juliana van der) N
Scheffer of Schoeffer (Jan) (Mr. P. van d,er) U
a
a
(Jan) ✓ (G. G. van der) 260.
11
I,
(S. van der) . . -(Jan Jz )
,,
a
(A.)
(G. W.) . . . 233. Schellinger (C.) . . . .•
Scheffers (Jan)
a
(W)
if
(Jan)
Schellinghout of SchelScheffer (P.) . .
link bout ( ) ..... 261.
Scheffers (J)
Schellinx (P. F.) . • . . Scheer (P.) . . •
•
Schelluine (T. van) . . . (J. F.) . . . .
Schelta (el B )
•
(J. B.)
Schelte (I) )
•
geb. Lamme(Cor234. Scheltetna (Feije van) .
nelia)
(Menttoof Minne) 263.
hefter (Ary)
,,
(Sibeth of Syds) •
(K. A )
F1
(Sippe) . . . . . 264.
. 241.
a
(K. A.) .
11
11
(P )
(Mr. J.) . . . • I,
11
(W.)
(B P )
273.
a
(P C.)
Scheffers (N.)
274.
11
242
(Taco)
275.
Schegman (N
Scheltinga (C. van) . .
Scheidius (E.)
a
II
(J.)
245.
(0. de Blocq
a
(J. P.) . . . 246.
van)
276.
11
(W. P.) . . • Scheltinga (Gajus van)
11
(J. van) . . .
Scheidler (C. J. R.) . . . 247.
Scheits of Scheitz (M.) .
(Livius van) . 277.
,,
(L. van) . . .
Schelden (B. van der). .
N
(J. van der) .
.
(M. van) . . .
(P. van der) . . 248.
a
(M. van) . . . 278.
Schele (Radboud). Zie
(M. van). . . 11
Schelius (Radbodus) . .
(M. van) . . . ,
(Menno CoeSchelius (R. H )
251.
hoorn van)
Schelkens (Hector) . .
279.
if
Scheltinga van Huizum
(S.)
(Schelte)
Schele (J. W.) . . . . 253.
Scheltinga (T ) 280.
Schell (J.)
.
(Gerlacus of
Schelle (J. van)
(G. van) . . • . . 254.
Gerlof1) . . .... . . 281.
a
Scheltius (N )
282.
•
(G. van)
Scheltus (Mr. I.) . . . 283.
•
(P. van)
I
(P)
284.
U (J. D. van) . . .
Schellebeek (B. van) . . 256. Schelvisvanger (J.) . .
Scherneringius (D.) : .
Schellincks of Schellinkx
(W.)
Schenck. 'Lie Schenk . .
• ••

- -

II

-

U
f
ff

-

-

•
▪

1163

Schendel (B.)

285.

Scherpzwaard (E.) . • • . 318.

Schetz (G.)
Schets (J. C.) . . . 321.
Scheurleer (FL)
Scheurer (S )
Schey (D.)
(D.)
322.
288
U (D.)
323.
(J.)
II
of Schenck (G.)
"
(J.)
(G.)
van Toutenburg
294. Schick (E.) . . .
324.
(Maria)
Schie (F. van)
325.
Schenk van Toutenburg
(Maria van) . • •
(Caret)
(R. van) . • . •
if
Schenk van Nideggen (M.) —
•
(W. van)
Culemborg( H.)
if
of Schenck (Mr.P.) 300. Schiedam (G. van). .
Gz. (J. van).• . 326.
Schenckelius of Schenckels
if
(M. van) .
(Dominicus)
Schiefbaan
Scbenckelius of Schenckels
Schiere (N.) . . . .
•—
(L. T
Schierhuit Jr. (J. H.) . —
Schenkelius of Schencke302. Schietspoel (J.) 327.
lius (P.)
Schiff (Mr. J. U.) . .
Schep Kapitein) . . • •

(J.)

11

Schenk (A. C)
286.
(Jan)
if
—
(Jz. D.)
if
(L )
—
of Schenck (P.) 287.
I/

if

if

if

if

Schep (W )

303.

Schepens (E. B. H.) .
Schepern (J. L. E.) . .
Schepers ( W. B.) . . . .
305
Schepmoes (A.)
306.
Schepp (J. C.)
if
(S. J. H..) . . .
Scheppen (G.)
Schepper (L.)
•
(E. J. de) . . . 307.
•
(I. de)
(J. de)
•
of Scheppers (C.
if

D. de)
if
(C. de) . . •

Scbiffart (J. P. de) . • •
,
(G. W.) .
Schild of Schildius (J.) .
Schilders (R.)
328.

Schilderup (E
329.
Schildhouwer van Oostee
(B. van Hoey)
...
Schilperoord de Jonge (T.) 330.
if
if

(T. Olivier) .

(A.B.) wed. van
Meerten. Zie Meerten 332.
Schilthuis Jz. (A. G.) . .
Scum (1-1
334.
•
)

314.
•
(P.) • • • • • • • •
Schimmelpenninck (A.) .
(G. A. IJssel de) —
if
van der
Scheppard of Schepart (T.) 316.
335.
Oye (J.)
Scherenberg (R.) . .
Schimmelpenninck van der
(H.) .
—
Oyen (J
336.
SchArm (L)
Schermer (L . . . . . 317. Schimmelpenninck van der
Oyen (Sander)
Scherpbier (Edzert) . . 318.
Schimmelpenninck van der
Seherpenhuizen (van) • • —
Oye (A.) . . . . ..
. . 337
Scherpenzelius (J)
if

if

••

•

1164
Blz. ,
Blz.
' Schley (P. van der) . . . 359.
Schimmelpenninek van der
337 Schlicher ( )
360.
Oye (J
Schlichtenhorst (a. van)
Schimmelpenninck van der
'Lie Sligtenhorst . • . —
—
Oye (J
Slichter (G. L.) . . • •
—
Schimtnelpenninck van der
—
Oye (J. Pillegrom) . . 338. Schligting
Schlimmer (J )
—
Schimmelpenninck van der
(J )
_
a
Oye tot Voorstonden . —
—
Schlissel (J. S.) . . . .
Schimmelpenninck van der
_ Schluters (H.)
—
Oye (A.)
Schluiter (Geertruid). Zie
Schimmelpenninck van der
—
Sluiter (Geertruid). . . —
Oye (J
Schmellentin (J. Chr.) . —
Schimmelpenninck van der
339. Schmetterling (J. A.) . . —
Oye (H.)
a
(Christina) 361.
Schimmelpenninck van der
a
(Elisabeth)
—
Oye ( k )
—
Schmid (L.)
Schimmelpenninck van der
,,
(P. H.) . • • .. —
Oye
—
—
Schimmelpenninck (Me(N.)
'
340. Schmidt (I. J.) . • • . . —
vrouw Mary)
,
(G. A.)
Schimmelpenninck (Mr.
363.
.......
—
R. J.)
:(1'..)It.)
Schimmelpenninck (Gerrit
364.
(J. W.). Zie
345.
,
graaf)
Schmidt (W.
H.).
Schimmelpenninck (G.) 350.
Schmidt (M. J.) . . • —
I,
(J.). • —
Schmidt (W. H.) . . . . 365.
Schinckel (H.). Zie Schin(C J.)
,
366.
—
kel (Mr. H )
a
(C. F.) . . . . -Schindel of Scheyndel
a
(E. L. C.) . . 367.
(G. H. van) . . . . . . —
a
Schindelaar (H. P ) . . . —
( 1.) • • • • • • • _
a
(Job )
—
Schingen (H. van) . . . . 351.
a
(J. C.) . . . . . _
_
Schinkel (J )
a
( A. D )
—
a
(W.) • - • • • • —
1,
auf Altenstadt
(H.) . . . . . 355.
N
(J. 0. van) . . . . . . —
357.
Schiphorst (H.)
Schmidt auf Altenstadt
(J.)
—
a
(Johan George Otto
a
(Jak. H. . 358.
Stuart von)
—
—
Schipper (J . ) .... . .
Schmidt (W. M. von) . 368.
—
N
(J. tlz
........
......
(N
a
Schippers (A )
.....If
359.
(N.)
(P.) '
a
Schmitt (C. J.) • • • . —
(A. W. Brans) —
if
_
— Schmittmann (J. D.) .
(H
a
—
Schmitz
(J
A.)
369.
(S.
W
a
_
(J J.)
,
—
Schlatter (M.)
......
Schmucker (J. L.). . .
Schley (J. van der) . . . .......
)

)

)

)

)

)

)

•

1165
Blz.
Biz.
Schneider (N. N.) . . . . 369. Schollevanger (J.) . . . . 390.
Schomberg (F. H. von) Schoemaker (A.) . . • • _ Schomburg of Schaumburg
•
(G
Willebrord van) . . . 391.
Schonaeus (C.) of Schoon
Schoenmaker (11. de) .
Schonck (A. C.) . . . . . 394.
Schoenmakers, Pz. (J.) .
(Mr. E. J. B.) ,
(P.) . . 371.
#
(J.) ...... 395.
. . 372.
S'ehoenius (VV.) .
IF
(T. P
Schoevaerdts of Schovaerts
Schonenborch (C.) . . . 396.
(C. of C
Schoockius of Schoock(M.)
Schoevaerdts of Schovaerts
Schoock (1 )
403.
(Marten of Michael) . (Aletta Maria) 404.
Schol (1) )
...
, (Y. Dz.) .
(P. 11 )
.•
(H.)..
Scl)olier (P.) of Scholie373 Schoof (G.)
rius
Scholiers (A) of Scholas(R.)
(H.) ..... • •
ticus (H.)
Scholl (13 )
374. Schoolhouder (J.) . • • (D.)
Schoon (J. A)
405.
Scholl van Egmond (C.) ,
(T.)
Scholte (H. P.)
Scholten (C. W. R.) . • 375. Schoonbeek (J. N.) . . 406.
(G.) . . . . . . 376. Schoonebeek (A.) . . .
Schoonenberg (F. van) . 407.
(H.)
Schooneveld (Mr. E.) . . 408.
(J. J.) . . . .
(Mr. P. C.)
377.
I,
(I.)
Schoonhoven (Aniaan van)
(W.)
of ..knianus a Schonavia
(Mr. G.) . . . 380.
Schoonhoven (D. Jz.) . . 409.
. (Mr. C. A. F.) •
(G. van) . (B.P. van Wesele) 381.
#
(Jan van) . •••••••
382.
•
.)
(S.* van) . . 411.
•
(.1 )
•
Hz. (J. A..) . 383. Schoonhoven of Schoonhovius (Antonius van)
• . (W.) . • • • Schoonhoven (A. van) . (P.) • • • • • • •
#
(f% van). . 412.
(P. N
of Schoon(W. A ). . . .
hovius (F
. (Mr. C J.) van
Schoonhoven (G. van) . 413.
oud Haarlem . . . . .
#
(J. van) . .
Schomaker (Mr. J.) . . . 387.
•
(J. M. van)
Joost, (Mr.
•
(J. B. van)
J. W )
389.
of
•
(JOOSt
Schomaker (Mr. H.) . . ••••••••
•
Justus van)
(Mr. 1-1. J.) .
•
. (Mr. P. C.) . 390. Schoonhoven (N. van) . 414.
•
„ .(N. van) .
(T. G.) . . .
••••••••

If

-

1166
Biz.

Biz.

Schoonhoven (N. van) . 414.
I, (P. van). Schoonjans (A.) . . . . . Schoonenburg of Schonenburg (Maarten van) 415.
Schoonenburg of Schonenburg(Sebastiaan van) 416
Schoor (L.)
_
(H. van) .
11
_
11
(J. van)
11 (Theophylactus v.d.) Schoorel (D. Burger). Zie
Burger van Schoorel ( D.) 417.
Schoorl (J.) . Schoorl of Schorelius (A.) 419.
Schooten ( ) _
I,
(Mr. F. van . 420.
if
(F. van) . . • . ,,
(P. van) . . . . 421.
,,
Voris of George
_
van
Schooten (Maria van .
Schore of Schorus (A. van) 422.

Schotanusallinckema(W.) 441.
11 Sterringa (P.) 11
I,
(p.)
Schotel (Christina Petronella)
Schotel (J. C )
442.
11
(J. C)
448.
(P J )
Schoten (Bouwen van). 453.
•
(Ghijsbert van
454.
Schotenus (J )
Scbottenus of Scotter
Schott Jaz. (C )
Schotsman (G. A.) . • •
(N)
Schotte of Scotte (Apol456.
lonius) • .
Schotte of Scotte (J.) . 457.
IF
11
(J.) . 458.

.

1,

"

(H. van) 423.

,, (L. van) • . . . . . _
Schorer (Mr. Assuerus van

•
II
(S.) .
Schottus (Franciscus) .

(Franciscus) .
•
(H.)
a
(J.) . .
Schotus of Scotus(Sydracus)

461462.

-

Schouberg (J. P.) . . . . 463.
424. Schouman of Schouw man
der Putte)
(Aart)
Schorer (I? )
_
465.
Schouman (C )
/,
(Izaak)
11
(G )
,,
(Mr. J. H.) . . . 425.
427.
,,
(Johan)
(M.) .
11
466.
Sellout (J )
,,
(J. A.),
(Pt Jz )
11
,,
(J. G )
(P)
(W)
1,
.........,
Schouten (A )
,,
(Mr. P. G) . .
(K )
II
(J. P )
Schoute of Schouten (H.)
U
(L. F.)
467.
. . 428. Schoute (H. P.)
Schorteldoek (K.) .
•
(J.)
• • • _
1_,..1
Schortinghuis
p
r
• of Schouten (J. G.)
.. . 431.
Schouten (J.)
Schot (Francois)
471.
,, ( ).
)
(W. Cz.) • •
Schotanus (M)
472.
433.
(B)
11
()T )
•
473.
a Sterringa) . 435.
11
(P.)
•
474.
(H J
488
(11.)
11
(M )
439
(J. )
/,
...

IF

LI

)

•

•

•

•

•

1167
Blz.
Schouw (W. J. ter) . . . 475.
Schouwen btu g.(Graaf Joost
II van).
. . . 476.
Schouwenburg.
-

Schouwman (A.) ,
"
(F.) • ,

Schovel (S.) .
Schrader (E.)

.

..

...•■•••

477.
(J. H.) . • • • •
II
(J.) . • . . . . 478.
(J.)
479.
Scbrage (A,)
Scraderijn (P.)
Schramm (Volckaerd Adri-

aenzeD)
Schrant (J. M.)
•
(.1
)
Schrassext (Johan) . . •

480.
484.
488.

(J.)

(R.)

Scbraver (A.)

Schrawen (G.)
Schreyardus (A.) • •

491.

•
Schreuder (B)
if
(Izks.) . . . .
if
(J. J.) • •
.
(B)
if
(J. C. A.) . . 492.
Schrevel of Schrevelith(C.) 493.
Schrevelius (Ewaldus) • . 496.
Schrevel of Schrevelius(f.)
Schrevelius (Mr. T.) . . 498.
fr
(C.)
Schrijver (C.)
•
(Alexander) . 500.
ii
(A.)
N
(C.)
503
•
(J. F )
a
504.
(P.)

( 1)
if
(Remigius) • . N
(J)
Schriever of Schrij ver(P.1.) 506.
Schrek (Gieles van der) Schroder (F.)
a
(G.)
508.
"'
If

Blz.

. 508.
Schroeder (N. W.)
. • 511.
• , (N. C.,)
. 11
ateinmets .(Lo. 512.
dewijk Adolf) ,
Schroeder Steinmetz. (N.
513.
W.) .
Schroeder van der Kolk
(J. C. L.) ..... . 514.
SchrOder (J. C.) . . . 515.
(J. F. L.) , . 516.
II
(G. D.) . . • . 519.
Schubbruck of Schaubrock
(P.)
Schuer of Scheur (E. v. d.)
(J. L.) . . . . . 520.
Schuere (J. van der) . .
Schrooijesteyn (Zacharias)
521.
&Niter (C.)
..••
Schukking (14,)
Schuld (A.) . . . - • - 522.
Schulenburg. (J. van) . .
V • ( ) of Schulenburch • . ... .
Sehulenburg (J. M. baron
von der)
Schuler (.1.)
. ...
Schulerue (Carolus) . , 523.
Schull (Mr. P. S.) . .
. Schuller tot Peursum (Mr.
524.
C. L.)
526.
Sebultens (A.)
if
(J. J )
530.
•■■•■••

(H. A.) . . .
a
Schulting (C
a
(C.)
a

(p.)

Sehultingh (1.) .
a
(C.)
•

532.
535.
536.

(A.)

•
537.

• • • • 539.

Schultz (W
a
(J. C )
A,
(J. of Praetorius)
11
(J. C
(kapitein) . . . .
a van Haegen of
Hagen (J.)
Schultz van Haegen (J. D.) 541.
•••■••■••■■

)

•■•••■•■■

•
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Schultz (J.) .
. Jacobi (J. C.) .
,
(J.)

Blz.
541.
546.

•
(A G.)
• . (P.)

Schultze (J. C.)
•

547

(11.)

Schumer (Jan)
. U. (L. H.) . . .
Schuppen (Sigeniundt van) —
Schuring (B.
Schurnian(Anna Maria van)
•
(Johan God554.
sch al ck ran)
Saturnian. (A.. F. van) . . 555.
Schurrenburgh (H. van)
Schuster (J )
, ••
Schut .(A.)
556.
(P H )
• (Jan) . . .. ...
(L. H. V.) . .
—
Schuts (Jac )
557.
"
,
(G.)
Schutte (J. H.) , . . . 558.
• . (R.) . .
562.
•
(C. H.)
(G
,
(J. H.)
Schuttenius (Everardus) —
Schutter (T.)
563.
Schutters (C )
Ii

• . c (N )

. Pierre. Guillaume. van) 567.
Schuymer Jr. (Joh. Herm.) —
Schuyring (Joan) . . . .
— (N )
Schuyt (W.) .• . . . •
Schuz (J ) 568.
Schwab .0.0
Schals (Dr. Bartholomeus) —
Schwartz (Joachimus) . .
(Joachim Job.)

—

Schwartzenbach (J.) . . . 569.
Schwachloter (J. J.) . .

Schwartzenberg en -Holtenlandsberg (Geotg Wolfgang .baron thoe) . . . —
Sch wartaenbe, en Hohenlandsberg. (George Frederik , baron thoe) . • —
Schwartzenberg en Hobert
landsberg (George Wolfgang Carel Duco baron
570.
thoe)
Schwartzenberg en Hobenlandsberg (George Wilco , baron thoe) . . . .
Schwartzenberg (Johannes
Onuphrius baron thoe) 571.
Schwartzenberg ea Hohenlandsberg(Michael Onuphrius baron thoe) . .
—

Schwartzenberg en Hohenlandsberg (Wilco Holdinga baron .thoe) . .

—

Schwartzenberg en HobeIF
landsberg (Wilco baron
572.
(D )
thoe)
Schwartzenberg en Hohen(Jan 13Ioemert)
lansberg (Wilco HolSchuurmans. (Pieter) . . . 564.
dinga Tjalling Camstra
SchuurmansStekhoven (H.) —
(J .)
baron thoe)
Schwegman (H.) . . . . —
Schuyi (Florentins) . . .
Schuylenburgh (S. van) 566. Schweickhardt (H. W.) . 573.
If
(Katharina
(J. van)
(W. van) —
Wilhelmina)
,
(Joan) .
Schvvencke (T.) . . . . 575.
(M. H.) . . .
•van Boma.
(M.. W.) . . • 576.
menede• Mr. Francois

Schuurman .(J J)

—

—

t.
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Scbweig (L. • M.) . • . . 576.
Schweys (Hendrik) .• . Schyff (J. S.) • •• . •577.
Schijn (H.) . . ...
578.
Schijnvoet (J.)
if
- • (S . . . .
ff
(Simon) • • . 579.
Scoenere (Jan de) • . . #
of Sconere (Lievin van) .
Scoenere (Saladin de) . . Scoenh (Gher. Annekout) 580.
Scohier (Jan) Scot (Mr. 'Thomas) . • • Scribanius (C.) 581.
Scrieck (A. van) . . • • 582.
Scriverius of Schrijver (P.) 583.
592.
Seba (A.)
Sebastiaen (B.) . . . • • Sebastiaan Egbertszoon.
(Zie Sebastiaan Egberts
zoon)
Sebastian ( F. J. Ch.) . •
(A. A.) • . • . 593.
Sebel (Dr. G ) 694.
Sebille (Gijsbert J.) Zie
Sibille (Gijsbert J.) . . -Seclinius (H ) Seelig (H. G.) . . • • • Seeft (.1. van)
595.
'Segaar (Carolus) . • . •
Sebille (Charle.)
596.
Secrete' (J. C. J.) . • • -Seca (Martin de) . . . . 597.
# (Maryn de) . . .
Secundns (Janus).
Zie
Janus (Secundus) . . . Seghers of Zegers. (H.) .
Seghertsz (Jacob) . . . .Segertaz (P.) . . . . . , 598.
Seyffardt (J. L.) . . .
Seignette (Dr. P. J. A.) 599.
Seil (A.) . . . . .. . . .
Seiler (B. G.) . . • • •
Seinerus (J. A.) . . • •
Seist (Aegidius)
600.
Seiz (Job. Chr.) . . • • • --Sekker (W.) , , . . .
Selkart (Casparus) . • . •

600.
Sellius (B.) .
#
(G.) . . . • • • •
Sele (Jan van)
Selen • (J.. van) . . •
•
Selke (F.) . • . . . . . • • Sellier (Johan le) . . . 601.
Sels (J. ) . . .
.
# (J.) . • • • •
# (Maurits) . .
# (W. H.) • .
.•
Selijns (H.) . . .• • . . . 603.
•Selwerd (Ida Tan)
••
Sems (Johan) •
...
Sem (Oth)•. . ••
. . 604.
• I, (Sieuwert Pr.)
..
Semeins (Arend .Brouwer)
....
of Semein ••
Semeins (Mr. C. • Keizer)
#
(Matthews) . . . 605.
# of Semein (Simon) (M.) . . . . . . 609.
if
(S. Keyzer) . .
Sena (Agatha Maria) . .
Senden (G. H. van) . .
Senden (G. H. van) . . 613.
Senguerdius (A rnoldus) .
if
(Wolferdus)
of Wolfgang Senk ward 614.
Senn van Bazel (Mr. W.A.) 615.
.,
Sent. (Jan) .
Senserff (Walter) . . • • .
Sent (J)
Senus (W. van) . . • . .
616.
Sepp (Christiaan) • •
(J. C . ) ... ..• .• . _
#
hristiaan . • . . . 618.
if
• • . . 619.
(Jan) . .
(H. A.) . . . . . . 620.
if (C.)
. . .....
Serarius (P.). Zie Serrarius (P.) ..... . . 621.
Serclaes (Martijn 't) . .
if
(Karel 2t) • . .
#
(Wenceslaus 't) .
Serexhe (H. D. D.) . . .
Serlee (P.) . . .. 622.
Sere (Adrianus . . . .
S erin
.••••••.
# (Jan) • . . . • . •
74
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$1exi1fla (Sycica,)
..
Seyn .(A.)
if
,(0.)
.. .
Sibbe Of
Sibelius' of Sibbe (Caspar)
639.
(G.)
, • • Of - ,Sybelips (J.)
•
(Ti4o)
Sibille (Ciijslert .j..) • • • 640.
Siberg .(JOhannes) .
Sibenia (13OuritiUs)
•• —
Siberma (Hero) . . • • 641.
,
(Mr. J,) . . . 643.
Sibinga (1gr. F.) . . .
Siblink (Mr. H. R..)
Sibranda (Joitnnes) . . .
US
(Pibo) • . . . . 644.
Sibrandiz. of Sibraudius
IF
(Sibrarid) . • • • • • .
..
(b.) . .
(bouis FPips) . 628. Sibraildui.
N
Siccaina (H.)
.
..
,
(T.) t . , .
,
(Dr. Abelus) , 645.
*Sersander, • (Andries). .
•
(Sibrindue) ••
8erviai (W.)
. 629.
, • (Tetar,dus) Of SicServatii (R.) . . . .
earita (Tjaerd(Claeszen) 640.
Serrarii (Jonlch. J.) . .
Siceain4 flora) . 647.
Servaii0 (W. N.) . . . . —
Servilitis (J.) of Jitn Knaep 630. Sichtermannus of ,Sichterinan• (G )
5er,itis (J.)
Siehem
van) 640.
n'ervv9uters (i).)
• (Chriitoffel
•
IF
if
O
631.
650.
Sell (J.)
• •
•
if
(Cornelis van) .
Seuntjes - of Sienties (D.)
• (Karel van) . • •
SevetiberOn
gtigO•
(P.' C. van). • •
. • . 632.
gen van) .
SSicheinitis • (P.) . . • • —
Enge4'Seyeriberke'n
Sicke's (Jelle) . . . . . . 651.
,.
fteri 'van),
Siekinga (Idsard)
.•
e,telib'et,an' (H. van),„
•••••
van) . . . •
..
'aeveofr.:`oven '(M.)
if
(Tjalke van) . .
, 5 5 • (.T. I•.) 0 van
65.g.
(P.)
Se`vOttfiven • .
..
„ 633. 'Siena& (L)
e,enstern (Casper)
Sidellus '(M:)
Seyeeotiti,..lie:40v*tius.
(J. 'G.)
. . 634.
8eyeritius (4.)
,•-••
if
*
111,:eihair.dus) 453„
Severtlig;op (1.4.en,aft.49 . .
Sidney 1 (P.) .*
.•;. „ . —
S-eyers (Jim of ,Jan
Sipbeft •(0.)
657.
65,9.
Sewei (W.) of",e*,01 . .
a"(Batthpio.cus)
Sieberg (C;) ' . . . •
Sexaghi 5 Antonius) pf
van 't *Sestiel . . . . 636 Siebrechth (11jkareel) .
622.
SO. ,(Jan) .
.
Seriecus Soye, of Sytius
Serooskerken 4ie TuyU •• • • • •
Sermees
Sexmes (Yap)
;.• .
Franco) . . 624.
Serrano
aerraritis (Petrus). aZie
5errurfer (Petrus) • . ••••
Serraio*(PoZzo): Ze Paz.
Serrtaci, (L:o4evOjk) .
••■■••
,.4f4rru'rir (P.) • s• ;•. • ‘/,'• • • (4. .C.) . . 620.
• • •• O.'
. 620.
if .
(^ )D ,„
627.
•(0.)
(Ph.) .
•
(J. J . )
(L.' j. *J.) .
e

•■

11■11...

*

•• • • • •

•■
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Siebu.rgh (H. N.) . . . . 659.
661.
Siedenburg (C.)
Siegen (Lodewijk van) . 662.
Siegenbeek (Matthys)
IF (Daniel Tieboel) 672.
S(ieuertsz) W(alich) . . . 674.
Sievertsz of Syvertsz (M.) Sigault Charleszoon (Jean
675.
Francois)
Sigault (Charles)
Sikke (Martin Jan) . .
Sike (Henr )
Sikke. Zie Sivaard . .
676.
Sikken (J. A )
Sille (Gijsbert de) • . .
if (Nicaze de) of Sylla
) . . . 677.
• of Sylla
Sillemans ( )
Silling (J. P.)
Silo (Adam) . .....
Silvius Sylvius of Silvyns
(Anthony) ..... • • 678.
Silvius (Balthazar) . • • •
(C.) . . • • • . . . 679.
•
(J
Simmerman (P )
Simon (Afflighemensis)
(Reuben). . . .
•
•
en Wouter . .
-

Simons (F. A. Noel) . . 6$7.
Simonszoon (N. J.) .
Simon van Utrecht . .
Simonsz. (Albert) . . . . 688.
(Menno). Zie
Menno Simonsz. . . .
Sinapius (Christian.) . .
(D.)
689.
•
(Jan). Zie tto •
tart (Jan)
Sinapius (M. A.) .
Sinck (L Jz.)
Singendonck (Diedericii
Johan)
690.
Singendonck (H.) . . .
(Jhr. Coenraad Diderik Pontjaan)
Singendonck (C.) . • • • 691.
Sinjeu (P.) .
692.
Sinjeur . . . . ... . .
Sinkel (Jan)
Sinnama (Haringus Suf
fridus)
692.
Sinthius, Zinthius of Zyntheim (J.)
693.
Sypesteyn (Jhr. Maerten
van) . .
Johah
Sypesteyn
van) . . .... . . . . 694.
Sypesteyn (Jhr. C.) . . .
(Jhr. Mr. Cormu
(t.)n) . . . . . .
nelis Ascanius van) . .
•
Stock (Nicolaas
de St.)
680. Sypesteyn (Mr. Cornelis
Aseanius van)
Simon (Rich.)
Simonides (mr. D.) • • • - Sypesteyn (Mr. Cornelis '695.
Ascanius van)
. 681.
(S.) ...
•
Simonis (Folkerus) . . . 683. Sypesteyn (Erick van)
697.
(Mr. Leonard
(Guilielmus) of
Simons
van)
Simonis (J.) . . . • • • -- Sypesteyn (Mr.Willem van) •
•
(Jhr. Jan van) 698.
(Nicolaus) • . . . 684.
•
a
(Petrus) . . • • • (Dr. Evert van)
(Jhr. Jan
Simons (Adriaan) . . . 685.
•
lain van)
•
(A. H.) . . • • • - Sipkesz (Euta) . . . . . 700.
.„
•
(Adam)
Sypkens (H.)
•
(C. M
687. Sippe of Syppa
Siso (A. de) . . .... 701.
•
(Henricb) . • • •
(.1 ) . . • . • • •
Sittard (C. van) . . .

74.

• •
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Sitte (Arth us) 701.
Sitter (P. Jz. de) . . .
,
(Thomas de) . . .
• (A. J. de) . . . .
Sioerdsma , Sjoertsma of
Siourtsma (A.) . . . . 702.
Six (Johan) of Sixtus
(Johannes) . . . . . . . 703.
Six (Joan) ..... . . . Six van Chandelier (Jan
705.
of Joan)
706.
Six (Mr. Jan)
, (Mr. G. W.) • • •
• (Nicolaas)
, van Hillegom (Jhr
Mr. Hendrik)
Sixma (Tjalling van) . . 707.
(Douwe van) .
•
•
(Tj ailing van)
(Douwe van) .
•
•
(Agge van) . . . 708.
•
(Tjalling van) . . •
(Tjalling Aedo Hassel Roorda van). • • •
••••••••
Sixti (Rippertu.)
Sixtinus (Regnerus) . . 709.
Sjaardema (Sicke) . . . 710.
if
(Sicke) . . . 711.
(Douwe) • .
712
Sjoerds (Foeke)
Sjollema (Dirk Plebes) 714.
Sjuxma (Abbe vi,n) . . ,
Slabbaert (K.) . • • • •
Slabber (M
715
Sladus (Matthaeus) • •
Sladus (C.)
Ii
(M.) .
Slangenburgh (Care! Jacob
716.
Baar van)
Slapbaardt. Zie Slabbaart Slatius (H )
Sleeper (Simon Jansse) . 720.
Sleiditnus (A ) 721.
Slay (Theodorus, of van) Slicher (Anna Catharina) ,
(D. J
•
Antoniszoon (J.) Slichtenhorst (Arend van) 722.
Slichting (D.)

.Slingeland (C. van) . . • 722.
(Mr. G. van)
Slingelandt of Slingelantius (J. F. van) . . . . 724.
-Slingelandt (Mr. S. van)
(Nicolaas baron
van)
728.
Sloe ( D.)
Sloep. (Frederik)
729.
Sloet van Grimbergen ( )
Sloet v an Twee Nyenhui...
zen (A.) . .
Sloet tot Warmelo (Floris
Willem baron van) . .
Sloet -tot Westerholt (W.)
, (Jan)
730.
, tot Vollenhoven (Volkert)
731.
Sloe. (P.) . . . . . . .
Sloot (Augustus van der)
if (H. van der) . . . 732.
, (Jan Klaaszoon) .
Slooten (Jan van der) .
Slop (Jan Janz )
733.
Slot (Tymen)
Slotbo of Slotsboo (Aletta) 734.
Sloten (J.) .... . . . .
Sloter (Arnold Elzevier) .
• (E. C
Sloterdyck (J
Slothouwer (Valentinus) .
if (Mr. Bochus) 735.
Slotsboo (D. J.) . . . . .
Sluim (M)
Sluys (J. van der) . . . 736.
Sluis (J. A.) . .
Slays (I. van der) .
Shis (J. van der) .
.
(W. van der) . . . 737.
Sluys (S. van der) . . .
Sluyse (C. Jos. Joann
van der)
Sluysken (A.. j.) .
.
Sluiter (D.) ... . . . . 738.
,
(W.)
•
( W .)
740.
(J)
741.
•
(Jan Otto) • • • •
(1: .) .... . . . 742.

■

■•••■••■■
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Sluiter (Geertruid) . . . . 742. Sminia (F. van) . . . . . 762.
if
•
(Idzard van) . . .
(H.) . . . . . .
•
(Tjalling Aedo van)
•
(P
(Hendrik van Eyl) 743.
(Jetse van) . • .
of Schluter (H.)
(HobbeBaerdt van) —
•
I,
(P.) —
IF
(W. L. van) . . . 763.
(Hector van) . . —
Sluperius. (J.)
▪ . 744.
(HobbeBaerdt van) 764.
Slupicius. (P.) .
Slype (J.. H. van) . • • . 745. Srnissaert (J. C.) . . . . 766.
•
(J. C.) . . . .
.(N van) . • •
•
•
(B. C.) . . . . 768.
• (J. W. van) . . . .
IF
(M. A.) . . . .
Slijms (C. P.).. • • • • •
•
(J. C.) . . . . 769.
Smaasen (W.) . . • . . .
Smak Gregoor (G.) . . . 746. Smisse (Anna van der) .
(Joan van der) .
Smallegange(Hieronymus)
Smisseu (I. van der)
if
(Dominicus van
Smallenburg, (N.) . . . . 748.
der)
771.
(F W.) . . 749.
(de Generaal van
Smallevelt (B.)
I,
• • •
der)
Smaltius (Noach) . . .
Smit (A.) . •
Smaltus (J.) . . . . .
Smith, Schmidt (A.)
Smeer (Jan)
#
(A.) 7 7 2.
Smeltzing (A
if
•
750.
(Broeder Bouiden de)
(J.)
•
(Bond)
(J )
Smelz (Guillaume) . .
( Daniel de)
if
(Dirk)
Smet (de). Zie V ulcanius
# (A. de)
. .•..
(Everard) . • • • .
751.
Smolt (Gilles de) • • .
(F .
. . 773.
Smet (A. de)
(F.) . .
•••••••
• (A. de)
(G.)
if
• (Jan)
752
(J.
if
,Smetius (A.) . . . . • ••••••
(G.)
•
774.
a Leda (H.) . .
(G.)
•
of Smith (J.) . • •
(Johannes) of
Johan Smith . . . • . 753.
(jelle) of Gellius
Smetius (J.) 756
775.
Faber
Smets (Anton) of Smedt
(A. D.) ..... • • • 757.
• (J. F.) . . ... ..
•• •••
Smets (H.)
(J. F.) .
if (J.)
Smeur (J)
Smid (M.) . . .
of Smits (J)
if
Smids (L)
758
(Jan)
if
(M )
Smidt (H )
760.
.... • . 776.
••
(.1.
(P
. . 761.
Smient (C. J.) .
(It.)
•••••••
#
(0. Be)
(H
if (8.) • • . . • • . ••••
Smies (J.)
Sminia (Yetse van) . . •
(S.)
II

II

//

II

if

if

)

if

if

if

if

if

)

■

if

if

if

)

■

if

••••••

..

if

.

•■

•

•
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Smith (Archibald) . . . 776.'
if (A.) .
777
• (Mt. A. G.)
••
if
,(G )
II
(H
• (Jan)
Ii
(John)
• (John)
ii
(W.)
778
Schmidt auf AltetiStadt
(bilk hr. Johan George
Otto Stuart von) . . . Stilt rn an ( ) 781.
Smits (Dingeman Wouter) ii
782.
(D.)
•
, (G.)
783.
if
(Gerhdrd Bernard
van de Pavord) . . . .
(H. D. A.) . . .
789
(Jan)
792.
(J.)
(N. of Johanries) 793.
IF (W.)
(W
Smitz (Casper) . . . . . . Smitze (J. van der) . . . 794.
••••••
Smoleken (B )
Smout of Smoutius (A. J.) 797.
(Dirk)
.
it (P. .Jz.)
798.
Smijtegelt (B.) - •...
• . 799.
800.
Snitjters (Anna) .

Stfelliert (Jan) . .
. 803:
•
(W.)
Snellinck (Hans of Joanries
Snellinks
. . • • • 804.
Schellinks (W
Snellinx (F.) ..... . . Snellius of Snel (R.) . . ---if
805.
(W
Snethlage (M )
807.
•
(Dr. B. M.) . 808.
Snip ( Volkert)
if
(F . ) ..... . . . 809.
•i Sn ppedalius (J.) • .
Snijders (Mr. J. Bal . • -4
(Joh.) . • •
• -Snoek (A . )
(Anna Maria). . 810.
4
(Helega).
. . . 811.
(P. J )
(Jeremias)
812.
Snouck (D.) . . .. ,
Snouckaert van Schauenburgh (M.)
Snouckaert van Schauwenburgh (W.) of Zenocaris (Gnu s) • . . . . . . Snoupsius of Snoep (J.) . 813.
noy (L.) . . . .....S II
(Regnerus of Reinier) 814.
Snyder Hendrikszoon (H.) 816.
Snyders (Jan). Zie Sartorius (Joh.)
Sobbe Flzn. (W.) • • •
A
Sobels (J M)
Snabi1i6 (J. P. J)
I,
4
(Maria Geertruid a) 801.
(M. A)
817.
Soek (A.)
Snabelius (H. G.) . . • •
, (Paulus)
Snakenburg (H)
818.
4
Soens (Hans)
(T. van) ... •
Snaphaan (A. de) • . . .
Soenius (H.) . . • • • •
Snecanns (Genius). Zie
Soermans (M
819.
802. Soesman (Eleazar) • • •
Hotzes (Jene)
Snecanus , van Sneek , of
Soest (P. van)
820.
de Sneeis (C.) . . . • •
Soestius of Zoestius (G.)
Sneeuwius (Antony) • .
SOet of Zoet (Jan) . . .
4
(H)
Soet. Zie Soeteboom • . 822.
I,
(J.)
Soete (A de) of Zoete .
Snel (A)
'803.
(Joost de)
Snell of Snel (Jan) . .
(Philips (Ie) . . • 823.
Snellaert (C.)
Soeteboom , Zoeteboom ,
•••••■•■

•■••■••
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Soet , Zoet (H. Jz.). 825.
Soetelam (G. C.) • . . 826.
Soeten (Mattheus) . • •
Scretendal (Haerlem) . . —
827
Soetens (A )
Soetermeer (C
Sohnius (Dr. J. W.). • •
•
(Georg)
Soinje (J.). Zie Sonje J.)
Sala (B. de) . .
Solaro (A)
828.
Solingen (C.)
if

••
(A. van) .
(Joan van) . . . 830.

Sollewijn (B.)
if
(Hendrina) . . 832.
Solmans (J.). Zie Soot mans (J )
Solms (Amelia). Lie Amelia 833.
Solnius (J.) .. . . •
Solsius (J. )
Solt (J. van)
• •••.
•..—
Som (J. H. van)
Somer (Mr. B.)
(J. Pz.). Lie Zomer
835
(J. Pz.)
Somer of Sommeren (B.)
(P. van)
of Someren (Jan
•
van)
of Someren (Jan
,
van) .
if
Someren of Sommeren (Mattheus van) 836.
of Someren (P. van)
•
(Everard van) . . .
•
Someren (Johan van) . . 838.

(Simon Brand
•
van)
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